
 

چڪیده
هدف: هدف پژوهش حارض، بررسی ارتباط بین رتبه بندی دانشگاه ها 

براساس سطح مدیریت دانش و مقیاس وبومرتیک می باشد.

روش/ رویکرد پژوهش: برای انجام این پژوهش توصیفی، مقطعی، و 

کاربردی از پرسشنامه استفاده شد که پس از سنجش روایی و پایایی آن، 

براساس منونه گیری تصادفی طبقه بندی شده سهمیه ای ، بین 355 نفر از 

اعضای هیئت علمی دانشگاه های تهران، اصفهان، تربیت مدرس، الزهرا، 

مازندران، گیالن، یزد، اراک، و رازی توزیع گردید. تجزیه و تحلیل داده های 

پژوهش با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس.16 صورت گرفته است.

یافته ها: درباره مزایای حضور دانشگاه ها و مراكز پژوهشی در عرصه وب، 

می توان به موارد زیر اشاره كرد: حضور در بازار آكادمیك جهانی و یافنت 

بازارهای جدید برای محصوالت و خدمات علمی ـ پژوهشی؛ به عنوان مثال 

راه اندازی دوره های آموزشی مجازی با دانشجویانی از رسارس جهان، توانایی 

رشكت در رقابت های بین املللی و افزایش رؤیت پذیری در سطح جهانی، 

انجام وظایف سنتی دانشگاه ها یعنی آموزش و پژوهش با بهره گیری 

از امكانات دنیای دیجیتال، و توانایی خلق محتوای بیشرت با قیمتی به 

مراتب كمرت. وب سنجی یا وبومرتیك شیوه ای معمول در رتبه بندی حضور 

دانشگاه ها در وب است. در این شیوه با ارائه شاخص هایی، وضعیت یك 

دانشگاه، در مقایسه با دیگر دانشگاه ها، مشخص می گردد.

نتیجه گیری: رتبه بندی دانشگاه ها براساس دو مقیاس وبومرتیک و شاخص های 

مدیریت دانش با یکدیگر تطابق نداشتند.

ڪلیدواژه ها 
رتبه بندی، شاخص های مدیریت دانش، مقیاس وبومرتیک

عیسی نیازی  | اسمعیل ابونوری 
رتبه بندی دانشگاه ها بر مبنای معیارهای مدیریت دانش و وب سنجی
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رتبه بندی دانشگاه ها بر مبنای معیارهای
مدیریت دانش و وب سنجی

مقدمه
امروزه، برای دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی پنج وظیفه اصلی در سطح بین المللی 
ترسیم شده است و نقش دانشگاه ها را از تک نقشی3 و تک نهادی، به چندنقشی4 و چندنهادی 

تبیین کرده اند. مهم ترین این وظایف و نقش ها به شرح زیر است:
رشد حــرفه ای  انتشـاراتی، و ه(  الف( آموزشـی، ب( پژوهشـی، ج( خدماتـی، د( 

)حمیدی زاده، 1383(.
برای حصول اطمینان از تحقق این وظایف، سیستم های ارزشیابی خاصی در دانشگاه ها 
و مؤسسه های آموزش عالی طراحی شده است. در این فرایند، تالش بر آن بوده است 
که با مالک ها و اصولی این مهم را انجام دهند. یکی از سیستم های مطلوب ارزشیابی، 
همانا ارزشیابی با عنایت به شاخص های عملکردی است که از اوایل دهه هشتاد میالدی 
وارد آموزش عالی شده است. از طریق این ارزشیابی می توان بر کارکردهای گوناگون 
مدیریت و برنامه های دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی اشراف داشت. زیرا این امر باعث 
می شود که بتوانیم با بهره گیری هر چه بیشتر از منابع، هدف های مطلوب را تحقق بخشیم. 
به بیان دیگر، نظام ارزیابی دانشگاهی به عنوان یک زیرنظام دانشگاهی، باید از ابتدای 
اندیشیدن درباره طرح هر دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی طراحی و استقرار یابد، تا 
بتوان از تحقق رسالت، مأموریت، و هدف های ویژه و وظایف پنج گانه دانشگاه اطمینان 
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یافت. این امر زمانی امکان پذیر است که نظام ارزیابی دانشگاهی درباره مطلوبیت عوامل 
درونداد )دانشجو، هیئت علمی، برنامه درسی(، فرایند )تدریس و یادگیری(، و برونداد 
)دانش آموختگان( به طور مستمر قضاوت کرد و حاصل آن برای بهبود امور )آموزشی، 
پژوهشی، خدماتی، انتشاراتی و رشد حرفه ای( و عرضه خدمات تخصصی به جامعه مورد 

استفاده تصمیم گیرندگان قرار گیرد.
اصوالً برای ارزیابی، می توان از الگوهای گوناگونی مانند تحقق هدف ها، مالک های 
درونی، مالک های بیرونی، تسهیل تصمیم گیری، مفهومی، تمثالی، همسان، نمادین، قضاوتی، 
الگوی مصرف کننده مدار، اختالف، هدف آزاد، مبتنی بر مدافعه، مشارکتی، روشنگری، و 
نظیر آن استفاده کرد. به بیان دیگر، برای ارزشیابی دانشگاه ها از انواع شاخص هایی مانند 
درونداد، فرایند، برونداد، شناختی، بازدهی، دانشجویی، علمی، رفاهی، مالی، و کالبدی 
استفاده می شود. در ضمن، هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین رتبه بندی دانشگاه ها 
براساس سطح مدیریت دانش و مقیاس وبومتریک می باشد. برای انجام این پژوهش 
توصیفی، مقطعی، و کاربردی از پرسشنامه استفاده می گردد که پس از سنجش روایی 
و پایایی براساس نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده سهمیه ای بین 355 نفر از اعضای 
هیئت علمی دانشگاه های تهران، اصفهان، تربیت مدرس، الزهرا، مازندران، گیالن، یزد، 
اراک و رازی توزیع خواهد گردید. همچنین تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با استفاده 

از نرم افزار اس.پی.اس.اس. 16 صورت می گیرد.

رتبه بندی دانشگاه ها براساس معیارهای وبومرتیک 
اینترنت نه تنها ارتباطات علم را دگرگون ساخت، بلکه به مؤسسات و افراد امکان داد که 
اطالعات خدمات و محصوالت خود را به جهان عرضه نمایند. مطالعات نشان می دهد وب 
در حال تبدیل به یک وسیله ارتباطی برای علم و تحقیق است )ثلوال5، 2007(. رتبه بندی 
وبومتریک دانشگاه های جهان اقدامی ابتکاری برای بهینه ساختن نمود مؤسسه های علمی 
و تحقیقاتی در وب است. همچنین باعث ارتقای انتشار نتایج علمی به صورت دستیابی 
باز می شود. این رتبه بندی در سال 2004 آغاز شد و براساس یک شاخص ترکیبی است 
که شامل حجم محتویات وب و در معرض دید قرارداشتن این صفحات است که برطبق 

تعداد ارجاعات6 آنها محاسبه می شود.
این رتبه بندی، در ژانویه تا جوالی هر سال، براساس شاخص های وب دانشگاه ها 
و مراکز تحقیقاتی کل جهان، به روزرسانی می شود. این روند، براساس بازه گسترده ای از 
فعالیت های پژوهشی است که در وب سایت های آکادمیک بیان شده و خیلی اوقات با 

5. Thelwall  

6. Citations

عیسی نیازی
اسمعیل ابونوری



129
فصلنامه كتاب | شامره 84 

چشم اندازی به شاخص های بیبلومتریک7 )کتابسنجی(نیز همراه می باشد.
معیارهای وبومتریک دانشگاه ها مشابه ضریب تأثیرگذاری8 مجالت است. معیارهای 
وبومتریک میزان ارجاعات به صفحات وب را مورد ارزیابی قرار می دهد. هر چند وب عمومًا 
به عنوان یکی از مناسب ترین ابزارهای ارتباطات علمی شناخته شده است، بسیار حیرت آور 
است که محتویات وِب برخی از مجامع علمی دارای اثر پایینی است. در واقع شاخص های 

وب، پژوهش های علمی و نمود آکادمیک دانشگاه ها را به طور کامل ارزیابی نمی کند.
شاخص های وبومتریک به این دلیل تعریف شده اند که التزام مؤسسه ها را نسبت به 
انتشار وب نشان دهند. اگر میزان نمود وب یک دانشگاه یا مؤسسه زیر میزان مورد انتظار 
)براساس ارجحیت آکادمیک آنها( باشد، مسئوالن دانشگاه ها باید سیاست های وب را مورد 
توجه قرار دهند که این امر با افزایش حجم و کیفیت انتشارات الکترونیک آنها محقق 
می گردد. رتبه بندی وبومتریک توسطCyber metrics Lab )واحدی از شورای ملی تحقیقات 
اسپانیا( تهیه شده است. این واحد همانند یک رصدخانه علم و فناوری در وب است 

.)http://www.webometrics.info(

معیارهای وبومرتیک
اینترنتی توسط  انتشارات  به  این رتبه بندی،  • ارزیابی آموزش های برتر در وب: در 

دانشگاه ها و میزان اهمیت دادن این سازمان ها به انتشار الکترونیک رتبه داده می شود.
• حجم، قابلیت دید، و اثر: صفحات وب منتشر شده توسط دانشگاه ها فقط بر بازده 

آنها )ارجاع به مقاالت، شرکت در کنفرانس، پایان نامه، و گزارش( تکیه نمی کند؛ بلکه 
شامل موارد دیگری نیز می شود. این موارد شامل دوره های آموزشی، سمینارها، کارگاه ها، 
صفحات  و  چندرسانه ای،  سامانه های  اطالعات،  پایگاه های  الکترونیک،  کتابخانه های 

شخصی است.
• منابع اطالعات و تفسیر آنها: دستیابی به صفحات وب اصوالً به واسطه موتورهای 

هستند.  قدرتمند  بسیار  و  فراگیر،  رایگان،  واسطه ها  این  می شود.  فراهم  جست وجو 
موتورهای جست وجو کلیدهای ارزیابی قابلیت دیده شدن و میزان اثر وب سایت های 

دانشگاه ها به شمار می آیند.

مدل مفهومی 
هر مدل مفهومی، مبنایی جهت انجام مطالعات و تحقیقات است؛ به گونه ای که متغیرهای 
موردنظر تحقیق و روابط میان آنها را مشخص می کند. به عبارت دیگر، می توان گفت که 

7. Bibliometric

8. Impact factor
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به صورتی ایده آل، مدل مفهومی یا همان نقشه ذهنی9 و ابزار تحلیل10 )میرزایی، 1375، 
ص10(، نوعی راهبرد جهت شروع و انجام تحقیق است، به گونه ای که انتظار می رود در 
حین اجرای تحقیق، متغیرها و روابط و تعامالت بین آنها مورد بررسی و آزمون قرار گرفته 

و حسب ضرورت، تعدیل شده و عواملی از آنها کم یا زیاد  شود.
به منظور برنامه ریزی جهت اجرای تحقیق حاضر از الگوی زیر استفاده می شود که 
ارتباط بین سیستم مدیریت دانش و رتبه بندی بر اساس مقیاس وبومتریک را نشان می دهد.

1. فرایند مدیریت دانش
فرایند چرخه دانش، همان گونه که در شکل 1 نشان داده شده، از شش بخش اصلی تشکیل 
شده است. در مرحله اول باید دانش موجود در سطح سازمان و منابع آن )اعم از دانش 
صریح )2( و ضمنی )3( نزد افراد، بانک های اطالعاتی، و مستندات( مورد شناسایی واقع 
شده و سپس اخذ شده به صورت مناسبی ذخیره سازی گردد. سپس، برای اینکه دانش 
باارزش شده و به هم افزایی و زایش مجدد دانش منجر گردد، باید دانش موجود نزد افراد 

به اشتراک گذاشته شده و تسهیم گردد.
پس از طی این مراحل، باید از دانش کسب شده در جهت اهداف عالیه سازمان استفاده 
کرد؛ زیرا در غیر این صورت تمامی تالش های انجام گرفته  ابتر خواهد ماند. خلق دانش 
شامل ورود اطالعات جدید به سیستم و حاصل به اشتراک گذاری و تسهیم دانش نزد افراد 
است. خلق دانش خود شامل اکتساب، کشف، و توسعه دانش است. سازمان ها هنگامی 
به طور اثربخش و کارآمد یاد می گیرند که این فرایندهای ششگانه، مستمر و تعاملی باشند. این 
فرایندها متوالی یا مستقل نیستند؛ اطالعات باید از راه های مختلف و اغلب با چارچوب های 
زمانی متفاوت توزیع شود. مدیریت دانش باید به طور مستمر برای فیلترهای ادراکی و نیز 

9. Mental map

10. Analytical instrument

شکل 1
 مدل مفهومی تحقیق
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درخصوص هر دو فعالیت های فوق فعال و واکنشی به کار گرفته شود. سازمان های یادگیرنده 
موفق به طور نظام مند و فناورانه، دانش را از طریق تک  تک و یا همه این فرایندهای ششگانه، 

هدایت و راهنمایی می کنند. )مارکوارت11، 1385(.

2. واژگان
• دانش12: شامل مجموعه ای از اطالعات، اصول و تجربیاتی است که به طور فعال اجرا 

و مدیریت، تصمیم گیری، و حل مسئله را هدایت می کند. از طریق دانش می توان به طور 
هوشمندانه منابع اطالعاتی موجود را کسب کرده و آنها را به کار بست. 

• دانش ضمنی13: دانشی است که ما در ذهن خود داریم و ممکن است به سختی قابل 

ارائه و نشان دادن باشد.
• دانش رصیح14: دانشی رسمی و نظام یافته بوده و به آسانی قابل به کارگیری مشترک 

است، از قبیل مشخصات محصوالت، دستورالعمل ها، و برنامه های کامپیوتری.
•  مدیریت دانش: در دسترس قرار دادن نظام مند اطالعات و اندوخته های علمی است، 

به گونه ای که وقتی به آنها احتیاج است در اختیار افرادی که نیازمند آنها هستند قرار گیرند 
تا آنها بتوانند کار خود را با بازدهی بیشتر و مؤثرتر انجام دهند. برنامه اجرایی مدیریت 

اندوخته های علمی بر این سه جزء اصلی بنا می شود:
 افرادی که تولیدکننده و یا مصرف کننده این اندوخته ها هستند؛

 فرایندهایی که این اندوخته ها را مدیریت می کنند؛ و
  ابزار و تمهیداتی که دسترسی به این سرمایه های علمی را آسان می کنند )ویکی پدیا15، 

]بی تا[(.
• اكتساب دانش: درک و شناخت روابط بین اجزا، عناصر، و عوامل مختلف به واسطه 

طبقه بندی، مرتب سازی، ارزیابی تطبیقی و مقایسه ای، شهود ذهنی و ادراکات حسی، و بحث 
و گفت وگو را می گویند.

• ایجاد دانش: دانش می تواند به وسیله تعدادی از فرایندها برای نوآوری متهورانه یا تالش 

برای انجام تحقیق، ایجاد شود. همچنین،خلق دانش می تواند ناشی از »توانایی فوق العاده افراد 
برای شناخت ارتباطات جدید و ترکیب عناصر دانِش شناخته شده قبلی براساس استدالل 
قیاسی پیچیده« باشد )ویگ16، 1997(. نوع دانش از طریق حل مسئله، پروژه های تجربی و 

آزمایشی که ممکن است برای سازمان ها بسیار ارزشمند باشد، کشف می شود.
• ذخیره دانش: فرایندی است شامل اینکه چه دانشی در کجا و تا کی باقی بماند و نگهداری 

آن چگونه باشد تا حداکثر قابلیت بازیابی فراهم شود. منظور از بازیابی، مجموعه فعالیت ها جهت 
برقراری امکان بازیابی آسان و سریع دانش های ذخیره شده در سازمان می باشد.

11. Marquardt

12. knowledge

13. Tacit knowledge

14. Explicit knowledge

15. Wikipedia

16. Wiig 

رتبه بندی دانشگاه ها بر مبنای
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• تبدیل دانش: اشاره به فعالیت هایی دارد که در ارتباط با جریان دانش از یک بخش 

یا یک نفر به بخش یا نفر دیگر را دربرمی گیرد و شامل ارتباطات ترجمه، تبدیل، تفسیر، و 
تصفیه دانش می شود.

• توزیع دانش: انتقال ایده ها، اطالعات، و دانش صریح و ضمنی بین کارکنان یک 

سازمان و بین سازمان های همکار به وسیله ارتباطات رسمی و غیررسمی حاصل شبکه سازی، 
آموزش رسمی، گزارش های کاری، مصاحبه تخصصی، کارگاه های آموزشـی، تیم سازی، و 

جلسات گفت وگو را توزیع دانش می گویند.
• به كارگیرى دانش: بهبود یا نوآوری در سیستم های موجود اعم از سیستم های مادی 

)مثل ماشین آالت و ابزارها( و سیستم های غیرمادی )مثل ساختارهای سازمانی و قوانین و 
مقررات( با هدف سعادت و رفاه زندگی بشر را گویند. از شاخص های به کارگیری دانش 
می توان به سطح نوآوری های شرکت )مثل تعداد محصوالت جدید ابداعی( اشاره کرد. 

میزان بهـره وری سازمان ها نیز از شاخص های مرتبط با سطح به کارگیری دانش است.
• رتبه بندى وبومرتیك17: شامل تحلیل پیوند، تحلیل استنادی وب، ارزیابی موتورهای 

جست وجو و به طورکلی، مطالعات توصیفی وب است.

هدف پژوهش
براساس شاخص های  دانشگاه ها  رتبه بندی  بین  ارتباط  بررسی  هدف پژوهش حاضر، 
مدیریت دانش و مقیاس وبومتریک در دانشگاه های تهران، اصفهان، تربیت مدرس، الزهرا، 

مازندران، گیالن، یزد، اراک، و رازی می باشد. 

سؤال تحقیق
آیا بین رتبه بندی دانشگاه ها، براساس شاخص های مدیریت دانش و مقیاس وبومتریک، 

رابطه معناداری وجود دارد؟

حجم منونه

 استفاده می شود که بر اساس این 
 

برای تعیین حجم نمونه از فرمول 

فرمول، حجم نمونه برابر n = 353 خواهد بود:

 
       17. Webometric ranking

عیسی نیازی
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الزم به یادآوری است که تعداد نمونه درنظر گرفته شده برای هر کدام از دانشگاه های تهران، 
اصفهان، تربیت مدرس، الزهرا، مازندران، گیالن، یزد، اراک، و رازی به نسبت تعداد اعضای 
هیئت علمی هریک از آنها نسبت به کل اعضای هیئت علمی 9 دانشگاه فوق الذکر به صورت 

جدول 1 می باشد.

روش منونه گیرى
در این تحقیق، از بین دانشگاه های ایران که درفهرست رده بندی دانشگاه های خاورمیانه، 
برمبنای وبومتریک در سال 2007، قرار دارند سه دانشگاه از رده باالی جدول )تهران، اصفهان، 
و تربیت مدرس( ، سه دانشگاه از رده میانی )الزهرا، مازندران، و گیالن( و سه دانشگاه از رده 
پایین جدول )یزد، اراک، و رازی( انتخاب گردید و همچنین با توجه به اینکه دانشگاه های 
منتخب، از نوع دانشگاه های جامع بوده و رشته های شیمی، فیزیک، فنی و مهندسی )ترجیحًا 
مهندسی شیمی(، ریاضی، اقتصاد، و علوم اجتماعی در اکثر آنها وجود دارد؛ اعضای هیئت 
علمی رشته های شیمی، فیزیک، فنی و مهندسی، ریاضی، اقتصاد، و علوم اجتماعی به عنوان 
نمونه آماری انتخاب گردید18. در ضمن افراد مورد نظر در جامعه آماری با استفاده از روش 

نمونه گیری تصادفی ساده مورد سؤال قرار گرفتند.

دانشگاهردیف
تعداد اعضای هیئت 

علمی
N

h
= n. F

h

124=0/351* 15100/351353دانشگاه تهران1

46 =0/131* 5650/131353دانشگاه اصفهان2

40 =0/113* 4870/113353دانشگاه تربیت مدرس3

 25=0/071* 3040/071353دانشگاه الزهرا4

30=0/085* 3640/085353دانشگاه مازندران5

30 =0/082* 3530/082353دانشگاه گیالن6

 27=0/0763* 3280/0763353دانشگاه یزد7

11=0/029* 1240/029353دانشگاه اراک8

22 =0/061* 2660/061353دانشگاه رازی9

N= 43011N جمع
h
=355 

جدول 1
توزیع فراوانی تعداد اعضای

 هیئت علمی در دانشگاه های
 مورد مطالعه

18. الزم به یادآوری است که برای تعیین 

منونه برای دانشگاه هایی که فاقد یکی از 

شش رشته مورد نظر ]شیمی، فیزیک، فنی و 

مهندسی )ترجیحاً مهندسی شیمی(، ریاضی، 

اقتصاد و علوم اجتامعی[ بودند، از رشته های 

هم طبقه آنها استفاده گردید. برای مثال، 

دانشگاه رازی فاقد رشته های مهندسی شیمی 

و علوم اجتامعی بود لذا به جای اعضای 

هیئت علمی رشته های مزبور، از اعضای 

هیئت علمی رشته های مهندسی پرتوشیمی و 

مشاوره استفاده گردید.

رتبه بندی دانشگاه ها بر مبنای
معیار های مدیریت دانش و وب سنجی
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تعیین روایى تحقیق
روایی مورد نظر در این تحقیق اعتبار محتوا و اعتبار سازه می باشد.

از آنجاکه پرسشنامه طراحی شده برای تحقیق حاضر به تأیید استادان مدیریت و 
ابزار  ادعا نمود که  کارشناسان و متخصصان پژوهش و تحقیق رسیده است، می توان 

گردآوری و اندازه گیری به کارگرفته شده دارای اعتبار محتوا می باشد.
از آنجاکه طبق یافته های تحقیق، نتایج حاصل از نمونه که از طریق پرسشنامه صورت 
پذیرفته است، مبانی نظری و تئوریک مدیریت دانش را به خوبی شناسایی نموده است. 

می توان بیان نمود که پرسشنامه مزبور از روایی سازه برخوردار است.

بررسی پایایی تحقیق
در این تحقیق از آلفای کرونباخ برای محاسبه پایایی پرسشنامه استفاده شده است که 

میزان آن برای پرسشنامه تحقیق حاضر مقدار 0/951 محاسبه گردید. 

آزمون مربوط به ارتباط رتبه بندی دانشگاه های منتخب براساس سطح خلق  دانش 
و مقیاس وبومرتیک 

یادآوری فرضیه:

:H0بین رتبه بندی دانشگاه های منتخب براساس سطح خلق دانش با رتبه بندی آنها براساس مقیاس وبومرتیک رابطه معناداری وجود دارد.

H1بین رتبه بندی دانشگاه های منتخب براساس سطح خلق دانش با رتبه بندی آنها براساس مقیاس وبومرتیک رابطه معناداری وجود ندارد.

رازی اراک یزد گیالن مازندران الزهرا
تربیت 

مدرس
اصفهان تهران دانشگاه ها

19/75 16/41 68/02 95/10 146/73 61/34 224/50 213/62 267/29
میانگین 

رتبه ها

نتیجه آزمون X2 محاسبه شده سطح معنى دارى میزان خطاى مجاز گروه

H0رد  274/584 0/000 0/05 كارشناسان

جدول میانگین رتبه ها

نتایج آزمون کروسکالـ  والیس

عیسی نیازی
اسمعیل ابونوری
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براساس رتبه بندی دانشگاه های منطقه خاورمیانه، طبق مقیاس وبومتریک در سال 1386، 
دانشگاه های تهران، اصفهان، تربیت مدرس، الزهرا، مازندران، گیالن، یزد، اراک، و رازی در 
میان 100 دانشگاه به ترتیب دارای رتبه های 2، 15، 22، 38، 59، 61، 76، 92، و 97 بوده اند. 
لذا نتیجه آزمون نشان می دهد که بین رتبه بندی دانشگاه های منتخب براساس سطح خلق 
دانش و رتبه بندی آنها براساس مقیاس وبومتریک تفاوت وجود دارد، لذا بین این دو نوع 

رتبه بندی رابطه معناداری وجود ندارد.
در ادامه نتایج آزمون های مربوط به بررسی ارتباط بین رتبه بندی دانشگاه های منتخب 
براساس سایر شاخص های مدیریت دانش و مقیاس وبومتریک برای هر کدام از دانشگاه ها 

در قالب جدول زیر بیان گردیده است19:

ف
دانشگاهردی

میانگین رتبه براساس شاخص:

ذخیره سازی اکتساب دانشتبدیل دانش
به کارگیری توزیع دانشدانش

دانش
مقیاس 

نتیجهوبومرتیک

266/561280/541242/331263/671262/2412Hتهران1
0
رد 

212/013126/862195/273256/642235/79215Hاصفهان2
0
رد 

3
تربیت 

مدرس
221/062181/693226/252170/623200/56322H

0
رد 

81/786116/98683/536145/82438H 100/905الزهرا4
0
رد 

135/634136/224167/324135/53498/43559Hمازندران5
0
رد 

85/65694/165136/73594/47575/30661Hگیالن6
0
رد 

56/02786/98768/26751/78761/59776Hیزد7
0
رد 

38/91820/00834/32822/77929/00992Hاراک8
0
رد 

20/02923/20938/30954/68843/82897Hرازی9
0
رد 

جدول 2
نتایج تحقیق

19. به علت محدودیت صفحه از بیان 

نتایج آزمون به صورت جداول جداگانه برای 

هر کدام از شاخص های مدیریت دانش 

خودداری و تنها جهت بیان شیوه نگارش 

آزمون آماری مورد استفاده، نتایج مربوط به 

بررسی ارتباط بین رتبه بندی دانشگاه های 

منتخب براساس شاخص خلق دانش و مقیاس 

وبومرتیک به صورت جداول جداگانه ذکر 

گردیده است.

رتبه بندی دانشگاه ها بر مبنای
معیار های مدیریت دانش و وب سنجی
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بحث و نتیجه گیری
مباحثی که در جامعه دانش محور مطرح است، این است که سازمان هایی که خواهان 
موفقیت در جامعه اطالعات جهانی هستند، می توانند ارزش سرمایه دانش خودشان را 
شناسایی کرده و در ایجاد و توسعه آن تالش کنند. در این زمینه، انواع مؤسسات، به منظور 
بقا و توسعه خویش و انطباق با تغییرات محیط رقابتی پیرامون، نیازمند اجرای اثربخش 
مدیریت دانش هستند و اگر سازمانی نتواند دانش مورد نیاز خود را در جایگاه مناسب آن 
تشخیص دهد در عرصه های رقابتی با مشکل مواجه خواهد شد. با این دیدگاه، مدیریت 
دانش ابزاری است که امکان بهره گیری مؤثرتر از دانش در جهت اهداف و برنامه های 

سازمان ها فراهم آورده و رقابت پذیری یک سازمان را ممکن خواهد ساخت.
امروزه، حضور دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در بازار دانش )و استفاده از 
مدیریت دانش در جهت تحقق اهداف سازمانی( به عنوان امری ضروری شناخته شده 
است. توسعه آموزش ها در یک ساختار مناسب هر چند می تواند مفید باشد، اما اگر دانش 
کسب شده مدیریت نشود و توسعه دانش در جهت نیازهای جامعه نباشد، نمی تواند 
مشکالت زیادی را حل کند. بدین منظور، باید این تفکر بین محققان و دانشگاهیان القا شود 
که آنچه باعث ماندگاری و پیشرفت علمی می شود، تسهیم و به اشتراک گذاشتن دانش 
تولید شده با دیگران است، نه عدم انتشار آن. براین اساس برای دستیابی به پیشرفت های 
سریع علمی کشور و برای دستیابی به قدرت برتر منطقه )به ویژه از لحاظ علمی( طبق 
چشم انداز بیست  ساله نظام جمهوری اسالمی ایران، هم افزایی در تحقیقات و فعالیت های 
دانشگاهی و کم کردن شکاف علمی با کشورهای پیشرفته تنها در نتیجه توجه به مدیریت 
دانش میسر خواهد بود. در صورت ایجاد چنین رویکردی می توان از کلیه منابع به طور 
مستمر و بهینه در جهت دستیابی به اهداف موردنظر استفاده نمود و از دوباره کاری ها و 
پرداختن به کارهای موازی جلوگیری کرد و دانش ذهنی ایجاد شده نزد پژوهشگران به 
دانش عینی تبدیل می گردد و ضمن جلوگیری از نابود شدن تجربیات و اطالعات، نشر آن 
امکان پذیر می شود و شرایط الزم برای ماندگاری و موفقیت دانشگاه ها در عرصه رقابتی 
فراهم خواهد بود. باید به این باور دست یافت که تمام دانشگاه های رقیب، از پیش به 
چنین اقدامی )مدیریت دانش( متوصل شده اند و این امر یک نیاز مبرم برای تمام مدیران 
نظام آموزش عالی کشور محسوب می شود. بنابراین، بررسی وضعیت موجود دانشگاه ها از 

لحاظ میزان برخورداری از مدیریت دانش یک فعالیت مقدماتی و مهم می باشد.
یافته های  آخرین  به  دستیابی  برای  نو  محملی  به عنوان  وب  ظهور  با  در ضمن، 
پژوهشی، افزایش ارتباطات علمی از این طریق اهمیتی بسیار یافته است. دانشگاه ها و 
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مراکز پژوهشی ایران، به عنوان آیینه تمام نمای پیشرفت علمی و پژوهشی کشور وظیفه دارند 
با در نظر گرفتن این مهم، سعی در حضور همه جانبه در عرصه وب داشته و از این طریق 

رؤیت پذیری خویش را افزایش داده و در رتبه بندی های دانشگاهی دنیا صعود نمایند.
 از جمله مزایای حضور دانشگاه ها و مراکز پژوهشی در عرصه وب می توان به موارد زیر 

اشاره کرد: 
ـ حضور در بازار آکادمیک جهانی و یافتن بازارهای جدید برای محصوالت و خدمات 
علمی ـ پژوهشی، به عنوان مثال راه اندازی دوره های آموزشی مجازی با دانشجویانی از 
سراسر جهان، توانایی شرکت در رقابت های بین المللی و افزایش رؤیت پذیری در سطح 

جهانی؛
ـ  انجام وظایف سنتی دانشگاه ها یعنی آموزش و پژوهش با بهره گیری از امکانات 

دنیای دیجیتال؛ و 
ـ توانایی خلق محتوای بیشتر با قیمتی به مراتب کمتر.

 وب سنجی یا وبومتریک شیوه ای معمول در رتبه بندی حضور دانشگاه ها در وب 
دیگر  با  مقایسه  در  دانشگاه  یک  ارائه شاخص هایی، وضعیت  با  شیوه  این  در  است. 

دانشگاه ها مشخص می گردد. 
تعداد  رؤیت پذیری،  اندازه،  چهارگانه  شاخص های  اگرچه  کارشناسان،  گفته  به 
فایل های پربار، و پژوهشگر در اغلب نظام های رتبه بندی به عنوان شاخص های وب سنجی 
معرفی شده اند، برخی از شاخص ها که دانشگاه ها و مراکز پژوهشی با رعایت آنها قادر به 

افزایش رتبه در نظام های معتبر رتبه بندی جهانی شده اند، بدین ترتیب هستند:
میزان صفحات و محتواى وبى: این معیار با تعداد صفحات وبی دانشگاه یا مرکز پژوهشی 

و توانایی در تولید دانش الکترونیکی در ارتباط است. از جمله شاخص های مهم در این 
حوزه تعداد مؤلفان و کارکنان، میزان دسترسی پذیری منابع، و انعطاف پذیری سیاست های 

داخلی و خارجی مؤسسه در زمینه تسهیل دسترسی آزاد است.
كیفیت منابع: اندازه گیری کیفیت دشوار است، اما در این حوزه به شاخص هایی همچون 

اعتبار مؤلفان، دانشگاه های تولیدکننده منابع، وجود فرایند داوری علمی برای منابع الکترونیکی، 
وجود فرمت های مختلف منابع و زبان منابع می توان اشاره کرد.

رؤیت پذیری: شاخص های مهم این حوزه شامل برخورداری از شبکه های پیوند فرامتنی و 
میزان منابع با دسترسی آزاد است.

پذیرش عمومى: این معیار با میزان رضایتمندی کاربران در ارتباط است. شاخص های مهم 

این حوزه شامل تعداد کاربران، انعطاف پذیری در قبال رفتارهای مختلف اطالع یابی کاربران، 

رتبه بندی دانشگاه ها بر مبنای
معیار های مدیریت دانش و وب سنجی
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تالش در روزآمدسازی و تکامل وب سایت، نظرات داوران، و ضریب تأثیر وبی است. 
بین المللى بودن: وجود ارتباط با دانشمندان و پژوهشگران بین المللی و همکاری با 

کادر هیئت علمی بین المللی.
كیفیت آموزش: تعداد اعضای هیئت علمی که قادر به خلق محتوا در وب هستند، 

رشته های آموزشی مجازی و نسبت دانشجویان به اعضای هیئت علمی و کارکنان.
برونداد پژوهشی: این معیار از طریق سنجش میزان دسترسی پذیری برونداد پژوهشی 

مؤسسه در نظام هایی مثل گوگل اسکالر و SSCI&SCI برآورد می شود.
شهرت علمى و رضیب تأثیر وبى: در این حوزه، اعتبار دانشگاه و اعضای هیئت علمی 

آن، اندازه گیری رؤیت پذیری که از طریق محاطب، و تعداد پیوندهای انجام شده به سایت 
مؤسسات مشخص می شود. تعداد پژوهشگران پر استناد مؤسسه و میزان کارکنان مشهور 

آن در سطح جهان اهمیت دارد.
مقیاس  و  دانش  مدیریت  براساس  دانشگاه  رتبه بندی  بین  ارتباط  مقاله،  این  در 
وبومتریک مود بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بین رتبه بندی دانشگاه ها، 
براساس شاخص های مدیریت دانش، با رتبه بندی آنها، براساس مقیاس وبومتریک، تطابق 

وجود ندارد.
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