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چڪیده

هدف :هدف پژوهش حارض ،بررسی ارتباط بین رتبهبندی دانشگاهها
براساس سطح مدیریت دانش و مقیاس وبومرتیک میباشد.
روش /رویکرد پژوهش :برای انجام این پژوهش توصیفی ،مقطعی ،و
کاربردی از پرسشنامه استفاده شد که پس از سنجش روایی و پایایی آن،
براساس منونهگیری تصادفی طبقهبندی شده سهمیهای  ،بین  355نفر از
اعضای هیئت علمی دانشگاههای تهران ،اصفهان ،تربیت مدرس ،الزهرا،
مازندران ،گیالن ،یزد ،اراک ،و رازی توزیع گردید .تجزیه و تحلیل دادههای
پژوهش با استفاده از نرمافزار اس.پی.اس.اس 16.صورت گرفته است.
یافتهها :درباره مزایای حضور دانشگاهها و مراكز پژوهشی در عرصه وب،
میتوان به موارد زیر اشاره كرد :حضور در بازار آكادمیك جهانی و یافنت
بازارهای جدید برای محصوالت و خدمات علمی ـ پژوهشی؛ بهعنوان مثال
راهاندازی دورههای آموزشی مجازی با دانشجویانی از رسارس جهان،توانایی
رشكت در رقابتهای بیناملللی و افزایش رؤیتپذیری در سطح جهانی،
انجام وظایف سنتی دانشگاهها یعنی آموزش و پژوهش با بهرهگیری
از امكانات دنیای دیجیتال ،وتوانایی خلق محتوای بیشرت با قیمتی به
مراتب كمرت .وبسنجی یا وبومرتیك شیوهای معمول در رتبهبندی حضور
دانشگاهها در وب است .در این شیوه با ارائه شاخصهایی ،وضعیت یك
دانشگاه ،در مقایسه با دیگر دانشگاهها ،مشخص میگردد.
نتیجهگیری :رتبهبندیدانشگاههابراساسدومقیاسوبومرتیکوشاخصهای
مدیریتدانشبایکدیگرتطابقنداشتند.

ڪلیدواژهها

رتبهبندی ،شاخصهای مدیریت دانش ،مقیاس وبومرتیک

رتبهبندیدانشگاههابرمبنایمعیارهای
مدیریت دانش و وبسنجی
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دریافت 1389/2/1 :پذیرش1389/6/15 :

مقدمه

امروزه ،برای دانشگاهها و مؤسسههای آموزش عالی پنج وظیفه اصلی در سطح بینالمللی
ترسیم شده است و نقش دانشگاهها را از تکنقشی 3و تکنهادی ،به چندنقشی 4و چندنهادی
تبیین کردهاند .مهمترین این وظایف و نقشها به شرح زیر است:
الف) آموزشـی ،ب) پژوهشـی ،ج) خدماتـی ،د) انتشـاراتی ،و ه) رشد حــرفهای
(حمیدیزاده.)1383 ،
برای حصول اطمینان از تحقق این وظایف ،سیستمهای ارزشیابی خاصی در دانشگاهها
و مؤسسههای آموزش عالی طراحی شده است .در این فرایند ،تالش بر آن بوده است
که با مالکها و اصولی این مهم را انجام دهند .یکی از سیستمهای مطلوب ارزشیابی،
همانا ارزشیابی با عنایت به شاخصهای عملکردی است که از اوایل دهه هشتاد میالدی
وارد آموزش عالی شده است .از طریق این ارزشیابی میتوان بر کارکردهای گوناگون
مدیریت و برنامههای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی اشراف داشت .زیرا این امر باعث
میشود که بتوانیم با بهرهگیری هر چه بیشتر از منابع ،هدفهای مطلوب را تحقق بخشیم.
به بیان دیگر ،نظام ارزیابی دانشگاهی بهعنوان 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 هدفهای ویژه و وظایف پنجگانه دانشگاه اطمینان

 .1كارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
پژوهشكده مدیریت و منابع انسانی مؤسسه
مطالعات بیناملللی انرژی (وزارت نفت)
Eesa_Niazi@yahoo.com
 .2استاد گروه اقتصاد نظری
دانشگاه مازندران
Abounour@umz.ac.ir
3. University
4. Multiversity
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یافت .این امر زمانی امکانپذیر است که نظام ارزیابی دانشگاهی درباره مطلوبیت عوامل
درونداد (دانشجو ،هیئت علمی ،برنامه درسی) ،فرایند (تدریس و یادگیری) ،و برونداد
(دانشآموختگان) بهطور مستمر قضاوت کرد و حاصل آن برای بهبود امور (آموزشی،
پژوهشی ،خدماتی ،انتشاراتی و رشد حرفهای) و عرضه خدمات تخصصی به جامعه مورد
استفاده تصمیمگیرندگان قرار گیرد.
اصوالً برای ارزیابی ،میتوان از الگوهای گوناگونی مانند تحقق هدفها ،مالکهای
درونی ،مالکهای بیرونی ،تسهیل تصمیمگیری ،مفهومی ،تمثالی ،همسان ،نمادین ،قضاوتی،
الگوی مصرفکنندهمدار ،اختالف ،هدف آزاد ،مبتنی بر مدافعه ،مشارکتی ،روشنگری ،و
نظیر آن استفاده کرد .به بیان دیگر ،برای ارزشیابی دانشگاهها از انواع شاخصهایی مانند
درونداد ،فرایند ،برونداد ،شناختی ،بازدهی ،دانشجویی ،علمی ،رفاهی ،مالی ،و کالبدی
استفاده میشود .در ضمن ،هدف پژوهش حاضر ،بررسی ارتباط بین رتبهبندی دانشگاهها
براساس سطح مدیریت دانش و مقیاس وبومتریک میباشد .برای انجام این پژوهش
توصیفی ،مقطعی ،و کاربردی از پرسشنامه استفاده میگردد که پس از سنجش روایی
و پایایی براساس نمونهگیری تصادفی طبقهبندی شده سهمیهای بین  355نفر از اعضای
هیئت علمی دانشگاههای تهران ،اصفهان ،تربیت مدرس ،الزهرا ،مازندران ،گیالن ،یزد،
اراک و رازی توزیع خواهد گردید .همچنین تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش با استفاده
از نرمافزار اس.پی.اس.اس 16 .صورت میگیرد.

رتبهبندی دانشگاهها براساس معیارهای وبومرتیک

5. Thelwall
6. Citations
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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 میدهد وب
در حال تبدیل به یک وسیله ارتباطی برای علم و تحقیق است (ثلوال .)2007 ،5رتبهبندی
وبومتریک دانشگاههای جهان اقدامی ابتکاری برای بهینه ساختن نمود مؤسسههای علمی
و تحقیقاتی در وب است .همچنین باعث ارتقای انتشار نتایج علمی بهصورت دستیابی
باز میشود .این رتبهبندی در سال  2004آغاز شد و براساس یک شاخص ترکیبی است
که شامل حجم محتویات وب و در معرض دید قرارداشتن این صفحات است که برطبق
تعداد ارجاعات 6آنها محاسبه میشود.
این رتبهبندی ،در ژانویه تا جوالی هر سال ،براساس شاخصهای وب دانشگاهها
و مراکز تحقیقاتی کل جهان ،بهروزرسانی میشود .این روند ،براساس بازه گستردهای از
فعالیتهای پژوهشی است که در وبسایتهای آکادمیک بیان شده و خیلی اوقات با
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چشماندازی به شاخصهای بیبلومتریک( 7كتابسنجی)نیز همراه میباشد.
معیارهای وبومتریک دانشگاهها مشابه ضریب تأثیرگذاری 8مجالت است .معیارهای
وبومتریک میزان ارجاعات به صفحات وب را مورد ارزیابی قرار میدهد .هر چند وب عموم ًا
بهعنوان یکی از مناسبترین ابزارهای ارتباطات علمی شناخته شده است ،بسیار حیرتآور
است که محتویات ِ
وب برخی از مجامع علمی دارای اثر پایینی است .در واقع شاخصهای
وب ،پژوهشهای علمی و نمود آکادمیک دانشگاهها را بهطور کامل ارزیابی نمیکند.
شاخصهای وبومتریک به این دلیل تعریف شدهاند که التزام مؤسسهها 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 دانشگاهها باید سیاستهای وب را مورد
توجه قرار دهند که این امر با افزایش حجم و کیفیت انتشارات الکترونیک آنها محقق
میگردد .رتبهبندی وبومتریک توسط( Cyber metrics Labواحدی ازشورای ملی تحقیقات
اسپانیا) تهیه شده است .این واحد همانند یک رصدخانه علم و فناوری در وب است
(.)http://www.webometrics.info

معیارهایوبومرتیک

• ارزیابی آموزشهای برتر در وب :در این رتبهبندی ،به انتشارات اینترنتی توسط
دانشگاهها و میزان اهمیت دادن این سازمانها به انتشار الكترونیك رتبه داده میشود.
• حجم ،قابلیت دید ،و اثر :صفحات وب منتشر شده توسط دانشگاهها فقط بر بازده
آنها (ارجاع به مقاالت ،شركت در كنفرانس ،پایاننامه ،و گزارش) تكیه نمیكند؛ بلكه
شامل موارد دیگری نیز میشود .این موارد شامل دورههای آموزشی ،سمینارها ،كارگاهها،
كتابخانههای الكترونیك ،پایگاههای اطالعات ،سامانههای چندرسانهای ،و صفحات
شخصی است.
• منابع اطالعات و تفسیر آنها :دستیابی به صفحات وب اصوالً بهواسطه موتورهای
جستوجو فراهم میشود .این واسطهها رایگان ،فراگیر ،و بسیار قدرتمند هستند.
موتورهای جستوجو كلیدهای ارزیابی قابلیت دیده شدن و میزان اثر وبسایتهای
دانشگاهها بهشمار میآیند.

مدل مفهومی

هر مدل مفهومی ،مبنایی جهت انجام مطالعات و تحقیقات است؛ بهگونهای که متغیرهای
موردنظر تحقیق و روابط میان آنها را مشخص میکند .بهعبارت دیگر ،میتوان گفت که

7. Bibliometric
8. Impact factor
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بهصورتی ایدهآل ،مدل مفهومی یا همان نقشه ذهنی 9و ابزار تحلیل( 10میرزایی،1375 ،
ص ،)10نوعی راهبرد جهت شروع و انجام تحقیق است ،بهگونهای که انتظار میرود 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 زیا د شود.
به منظور برنامهریزی جهت اجرای تحقیق حاضر از الگوی زیر استفاده میشود که
ارتباط بین سیستم مدیریت دانش و رتبهبندی بر اساس مقیاس وبومتریک را نشان میدهد.

شکل 1

مدل مفهومی تحقیق

 .1فرایند مدیریت دانش

9. Mental map
10. Analytical instrument
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فرایند چرخه دانش ،همانگونه كه در شكل  1نشان داده شده ،از شش بخش اصلی تشكیل
شده است .در مرحله اول باید دانش موجود در سطح سازمان و منابع آن (اعم از دانش
صریح ( )2و ضمنی ( )3نزد افراد ،بانكهای اطالعاتی ،و مستندات) مورد شناسایی واقع
شده و سپس اخذ شده بهصورت مناسبی ذخیرهسازی گردد .سپس ،برای اینكه دانش
باارزش شده و به همافزایی و زایش مجدد دانش منجر گردد ،باید دانش موجود نزد افراد
به اشتراك گذاشته شده و تسهیم گردد.
پس از طی این مراحل ،باید از دانش كسب شده در جهت اهداف عالیه سازمان استفاده
كرد؛ زیرا در غیر این صورت تمامی تالشهای انجام گرفته ابتر خواهد ماند .خلق دانش
شامل ورود اطالعات جدید به سیستم و حاصل به اشتراكگذاری و تسهیم دانش نزد افراد
است .خلق دانش خود شامل اكتساب ،كشف ،و توسعه دانش است .سازمانها هنگامی
بهطور اثربخش و کارآمد یاد میگیرند که این فرایندهای ششگانه ،مستمر و تعاملی باشند .این
فرایندها متوالی یا مستقل نیستند؛ اطالعات باید از راههای مختلف و اغلب با چارچوبهای
زمانی متفاوت توزیعشود .مدیریت دانش باید بهطور مستمر برای فیلترهای ادراکی و نیز
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درخصوص هر دو فعالیتهای فوق فعال و واکنشی بهکار گرفتهشود .سازمانهای یادگیرنده
موفق بهطور نظاممند و فناورانه ،دانش را از طریق تکتک و یا همه این فرایندهای ششگانه،
هدایت و راهنمایی میکنند( .مارکوارت.)1385 ،11

 .2واژگان

• دانش  :شامل مجموعهای از اطالعات ،اصول و تجربیاتی است که بهطور فعال اجرا
و مدیریت ،تصمیمگیری ،و حل مسئله را هدایت میکند .از طریق دانش میتوان بهطور
هوشمندانه منابع اطالعاتی موجود را کسب کرده و آنها را بهکار بست.
• دانش ضمنی :13دانشی است که ما در ذهن خود داریم و ممکن است به سختی قابل
ارائه و نشان دادنباشد.
• دانش رصیح :14دانشی رسمی و نظامیافته بوده و بهآسانی قابل بهکارگیری مشترک
است ،از قبیل مشخصات محصوالت ،دستورالعملها ،و برنامههای کامپیوتری.
• مدیریت دانش :در دسترس قرار دادن نظاممند اطالعات و اندوختههای علمی است،
بهگونهای كه وقتی به آنها احتیاج است در اختیار افرادی كه نیازمند آنها هستند قرار گیرند
تا آنها بتوانند كار خود را با بازدهی بیشتر و مؤثرتر انجام دهند .برنامه اجرایی مدیریت
اندوختههای علمی بر این سه جزء اصلی بنا میشود:
 افرادی كه تولیدكننده و یا مصرفكننده این اندوختهها هستند؛
 فرایندهایی كه این اندوختهها را مدیریت میكنند؛ و
15
 ابزار و تمهیداتی كه دسترسی به این سرمایههای علمی را آسان میكنند (ویكیپدیا ،
[بیتا]).
• اكتساب دانش :درك و شناخت روابط بین اجزا ،عناصر ،و عوامل مختلف بهواسطه
طبقهبندی ،مرتبسازی ،ارزیابی تطبیقی و مقایسهای ،شهود ذهنی و ادراكات حسی ،و بحث
و گفتوگو را میگویند.
• ایجاد دانش :دانش میتواند بهوسیله تعدادی از فرایندها برای نوآوری متهورانه یا تالش
برای انجام تحقیق ،ایجادشود .همچنین،خلق دانش میتواند ناشی از «توانایی فوقالعاده افراد
برای شناخت ارتباطات جدید و ترکیب عناصر ِ
دانش شناخته شده قبلی براساس استدالل
قیاسی پیچیده»باشد (ویگ .)1997 ،16نوع دانش از طریق حل مسئله ،پروژههای تجربی و
آزمایشی که ممکن است برای سازمانها بسیار ارزشمندباشد ،کشف میشود.
• ذخیره دانش :فرایندی است شامل اینکه چه دانشی در کجا و تا کی باقی بماند و نگهداری
آن چگونهباشد تا حداکثر قابلیت بازیابی فراهمشود .منظور از بازیابی ،مجموعه فعالیتها جهت
برقراری امکان بازیابی آسان و سریع دانشهای ذخیره شده در سازمان میباشد.
12

11. Marquardt
12. knowledge
13. Tacit knowledge
14. Explicit knowledge
15. Wikipedia
16. Wiig
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اسمعیل ابونوری

• تبدیل دانش :اشاره به فعالیتهایی دارد كه در ارتباط با جریان دانش از یك بخش
یا یك نفر به بخش یا نفر دیگر را دربرمی گیرد و شامل ارتباطات ترجمه ،تبدیل ،تفسیر ،و
تصفیه دانش میشود.
• توزیع دانش :انتقال ایدهها ،اطالعات ،و دانش صریح و ضمنی بین كاركنان یك
سازمان و بین سازمانهای همكار بهوسیله ارتباطات رسمی و غیررسمی حاصل شبكهسازی،
آموزش رسمی ،گزارشهای كاری ،مصاحبه تخصصی ،كارگاههای آموزشـی ،تیمسازی ،و
جلسات گفتوگو را توزیع دانش میگویند.
• بهكارگیرى دانش :بهبود یا نوآوری در سیستمهای موجود اعم از سیستمهای مادی
(مثل ماشین آالت و ابزارها) و سیستمهای غیرمادی (مثل ساختارهای سازمانی و قوانین و
مقررات) با هدف سعادت و رفاه زندگی بشر را گویند .از شاخصهای بهكارگیری دانش
میتوان به سطح نوآوریهای شركت (مثل تعداد محصوالت جدید ابداعی) اشاره کرد.
میزان بهـرهوری سازمانها نیز از شاخصهای مرتبط با سطح بهكارگیری دانش است.
• رتبهبندى وبومرتیك :17شامل تحلیل پیوند ،تحلیل استنادی وب ،ارزیابی موتورهای
جستوجو و بهطورکلی ،مطالعات توصیفی وب است.

هدف پژوهش

هدف پژوهش حاضر ،بررسی ارتباط بین رتبهبندی دانشگاهها براساس شاخصهای
مدیریت دانش و مقیاس وبومتریک در دانشگاههای تهران ،اصفهان ،تربیت مدرس ،الزهرا،
مازندران ،گیالن ،یزد ،اراک ،و رازی میباشد.

سؤال تحقیق

آیا بین رتبهبندی دانشگاهها ،براساس شاخصهای مدیریت دانش و مقیاس وبومتریک،
رابطه معناداری وجود دارد؟

حجم منونه
برای تعیین حجم نمونه از فرمول
فرمول ،حجم نمونه برابر  n= 353خواهد بود:

17. Webometric ranking
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استفاده میشود كه بر اساس اين

رتبهبندیدانشگاههابرمبنای
معیارهایمدیریتدانشووبسنجی

الزم به یادآوری است که تعداد نمونه درنظر گرفته شده برای هر کدام از دانشگاههای 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  9دانشگاه فوقالذکر به صورت
جدول  1میباشد.
ردیف

دانشگاه

تعداداعضایهیئت
علمی

Nh= n. Fh

1

دانشگاهتهران

1510

0/351

353 *0/351=124

2

دانشگاهاصفهان

565

0/131

353 *0/131= 46

3

دانشگاهتربیتمدرس

487

0/113

353 *0/113= 40

4

دانشگاهالزهرا

304

0/071

353 *0/071=25

5

دانشگاهمازندران

364

0/085

353 *0/085=30

6

دانشگاهگیالن

353

0/082

353 *0/082= 30

7

دانشگاهیزد

328

0/0763

353 *0/0763=27

8

دانشگاه اراک

124

0/029

353 *0/029=11

9

دانشگاه رازی

266

0/061

353 *0/061= 22

جمع

N= 4301

1

Nh=355

جدول 1

توزیع فراوانی تعداد اعضای
هیئت علمی در دانشگاههای
مورد مطالعه

روش منونهگیرى

در این تحقیق ،از بین دانشگاههای ایران که درفهرست ردهبندی دانشگاههای خاورمیانه،
برمبنای وبومتریک در سال  ،2007قرار 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 دانشگاههای
منتخب ،از نوع دانشگاههای جامع بوده و رشتههای شیمی ،فیزیک ،فنی و مهندسی (ترجیح ًا
مهندسی شیمی) ،ریاضی ،اقتصاد ،و علوم اجتماعی در اکثر آنها وجود دارد؛ اعضای هیئت
علمی رشتههای شیمی ،فیزیک ،فنی و مهندسی ،ریاضی ،اقتصاد ،و علوم اجتماعی بهعنوان
نمونه آماری انتخاب گردید .18در ضمن افراد مورد نظر در جامعه آماری با استفاده از روش
نمونهگیری تصادفی ساده مورد سؤال قرار گرفتند.

 .18الزم به یادآوری است که برای تعیین
منونه برای دانشگاههایی که فاقد یکی از
شش رشته مورد نظر [شیمی ،فیزیک ،فنی و
مهندسی(ترجیحاًمهندسیشیمی)،ریاضی،
اقتصاد و علوم اجتامعی] بودند ،از رشتههای
همطبقه آنها استفاده گردید .برای مثال،
دانشگاه رازی فاقد رشتههای مهندسی شیمی
و علوم اجتامعی بود لذا بهجای اعضای
هیئت علمی رشتههای مزبور ،از اعضای
هیئتعلمیرشتههایمهندسیپرتوشیمیو
مشاورهاستفادهگردید.
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تعیین روایى تحقیق

روایی مورد نظر در این تحقیق اعتبار محتوا و اعتبار سازه میباشد.
از آنجاكه پرسشنامه طراحی شده برای تحقیق حاضر به تأیید استادان مدیریت و
كارشناسان و متخصصان پژوهش و تحقیق رسیده است ،میتوان ادعا نمود كه ابزار
گردآوری و اندازهگیری بهكارگرفته شده دارای اعتبار محتوا میباشد.
از آنجاكه طبق یافتههای تحقیق ،نتایج حاصل از نمونه كه از طریق پرسشنامه صورت
پذیرفته است ،مبانی نظری و تئوریك مدیریت دانش را بهخوبی شناسایی نموده است.
میتوان بیان نمود كه 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  0/951محاسبه گردید.

آزمون مربوط به ارتباط رتبهبندی دانشگاههای منتخب براساس سطح خلق دانش
و مقیاس وبومرتیک
یادآوری فرضیه:
بین رتبهبندی دانشگاههای منتخب براساس سطح خلق دانش با رتبهبندی آنها براساس مقیاس وبومرتیک رابطه معناداری وجود دارد.

H0:

بین رتبهبندی دانشگاههای منتخب براساس سطح خلق دانش با رتبهبندی آنها براساس مقیاس وبومرتیک رابطه معناداری وجود ندارد.

H1

جدول میانگین رتبهها

نتایج آزمون کروسکال ـ والیس
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دانشگاهها

تهران

اصفهان

تربیت
مدرس

الزهرا

مازندران

گیالن

یزد

اراک

رازی

میانگین
رتبهها

267/29

213/62

224/50

61/34

146/73

95/10

68/02

16/41

19/75

گروه

میزان خطاى مجاز

سطحمعنىدارى

كارشناسان

0/05

0/000

محاسبه شده X2
274/584

نتیجهآزمون
H0رد

رتبهبندیدانشگاههابرمبنای
معیارهایمدیریتدانشووبسنجی

براساس رتبهبندی دانشگاههای منطقه خاورمیانه ،طبق مقیاس وبومتریک در سال ،1386
دانشگاههای تهران ،اصفهان ،تربیت مدرس ،الزهرا ،مازندران ،گیالن ،یزد ،اراک ،و رازی در
میان  100دانشگاه بهترتیب دارای رتبههای  ،92 ،76 ،61 ،59 ،38 ،22 ،15 ،2و  97بودهاند.
لذا نتیجه آزمون نشان میدهد كه بین رتبهبندی دانشگاههای منتخب براساس سطح خلق
دانش و رتبهبندی آنها براساس مقیاس وبومتریک تفاوت وجود دارد ،لذا بین این دو نوع
رتبهبندی رابطه معناداری وجود ندارد.
در ادامه نتایج آزمونهای مربوط به بررسی ارتباط بین رتبهبندی دانشگاههای منتخب
براساس سایر شاخصهای مدیریت دانش و مقیاس وبومتریک برای هر کدام از دانشگاهها
در قالب جدول زیر بیان گردیده است:19

جدول 2

میانگینرتبهبراساسشاخص:
ردیف

دانشگاه

1

تهران

266/56

2

اصفهان

212/01

3

3

تربیت
مدرس

221/06

2

181/69

4

الزهرا

100/90

5

81/78

6

5

مازندران

135/63

4

136/22

4

167/32

6

گیالن

85/65

6

94/16

5

136/73

5

7

یزد

56/02

7

86/98

7

68/26

7

51/78

8

اراک

38/91

8

20/00

8

34/32

8

22/77

9

9

رازی

20/02

9

23/20

9

38/30

9

54/68

8

مقیاس
وبومرتیک

نتیجه

ذخیرهسازی
دانش
1

263/67

1

262/24

1

2

رد H0

256/64

2

235/79

2

15

رد H0

3

200/56

3

22

رد H0

145/82

4

38

رد H0

5

59

رد H0

61

رد H0
رد H0

توزیع دانش

بهکارگیری
دانش

تبدیلدانش

اکتسابدانش

1

280/54

1

242/33

126/86

2

195/27

3

3

226/25

2

170/62

116/98

6

83/53

6

4

135/53

4

98/43

94/47

5

75/30

6

7

61/59

7

76

29/00

9

92

رد H0

43/82

8

97

رد H0

نتایجتحقیق

 .19به علت محدودیت صفحه از بیان
نتایج آزمون بهصورت جداول جداگانه برای
هر کدام از شاخصهای مدیریت دانش
خودداری و تنها جهت بیان شیوه نگارش
آزمون آماری مورد استفاده ،نتایج مربوط به
بررسیارتباطبینرتبهبندیدانشگاههای
منتخب براساس شاخص خلق دانش و مقیاس
وبومرتیک بهصورت جداول جداگانه ذکر
گردیده است.
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بحث و نتیجهگیری

مباحثی كه در جامعه دانشمحور مطرح است ،این است كه سازمانهایی كه خواهان
موفقیت در جامعه اطالعات جهانی هستند ،میتوانند ارزش سرمایه دانش خودشان را
شناسایی كرده و در ایجاد و توسعه آن تالش كنند .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
تشخیصدهد در عرصههای رقابتی با مشكل مواجه خواهد شد .با این دیدگاه ،مدیریت
دانش ابزاری است كه امكان بهرهگیری مؤثرتر از دانش در جهت اهداف و برنامههای
سازمانها فراهم آورده و رقابتپذیری یك سازمان را ممكن خواهد ساخت.
امروزه ،حضور دانشگاهها 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 آموزشها در یك ساختار مناسب هر چند میتواند مفیدباشد ،اما اگر دانش
كسب شده مدیریت نشود و توسعه دانش در جهت نیازهای جامعه نباشد ،نمیتواند
مشكالت زیادی را حل كند .بدین منظور ،باید این تفكر بین محققان و دانشگاهیان القاشود
كه آنچه باعث ماندگاری و پیشرفت علمی میشود ،تسهیم و به اشتراك گذاشتن دانش
تولید شده با دیگران است ،نه عدم انتشار آن .براین اساس برای دستیابی به پیشرفتهای
سریع علمی كشور و برای دستیابی به قدرت برتر منطقه (بهویژه از لحاظ علمی) طبق
ت ساله نظام جمهوری اسالمی ایران ،همافزایی در تحقیقات و فعالیتهای
چشمانداز بیس 
دانشگاهی و كم كردن شكاف علمی با كشورهای پیشرفته تنها در نتیجه توجه به مدیریت
دانش میسر خواهد بود .در صورت ایجاد چنین رویكردی میتوان از كلیه منابع بهطور
مستمر و بهینه در جهت دستیابی به اهداف موردنظر استفاده نمود و از دوبارهكاریها و
پرداختن به كارهای موازی جلوگیری كرد و دانش ذهنی ایجاد شده نزد پژوهشگران به
دانش عینی تبدیل میگردد و ضمن جلوگیری از نابود شدن تجربیات و اطالعات ،نشر آن
امكانپذیر میشود و شرایط الزم برای ماندگاری و موفقیت دانشگاهها در عرصه رقابتی
فراهم خواهد بود .باید به این باور دست یافت كه تمام دانشگاههای رقیب ،از پیش به
چنین اقدامی (مدیریت دانش) متوصل شدهاند و این امر یك نیاز مبرم برای تمام مدیران
نظام آموزش عالی كشور محسوب میشود .بنابراین ،بررسی وضعیت موجود دانشگاهها از
لحاظ میزان برخورداری از مدیریت دانش یك فعالیت مقدماتی و مهم میباشد.
در ضمن ،با ظهور وب بهعنوان محملی نو برای دستیابی به آخرین یافتههای
پژوهشی ،افزایش ارتباطات علمی از این طریق اهمیتی بسیار یافته است .دانشگاهها و
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مراكز پژوهشی ایران ،بهعنوان آیینه تمام نمای پیشرفت علمی و پژوهشی كشور وظیفه دارند
با در نظر گرفتن این مهم ،سعی در حضور همهجانبه در عرصه وب داشته و از این طریق
رؤیتپذیری خویش را افزایش داده و در رتبهبندیهای دانشگاهی دنیا صعود نمایند.
از جمله مزایای حضور دانشگاهها و مراكز پژوهشی در عرصه وب میتوان به موارد زیر
اشاره كرد:
ـ حضور در بازار آكادمیك جهانی و یافتن بازارهای جدید برای محصوالت و خدمات
علمی ـ پژوهشی ،بهعنوان مثال راهاندازی دورههای آموزشی مجازی با دانشجویانی از
سراسر جهان،توانایی شركت در رقابتهای بینالمللی و افزایش رؤیتپذیری در سطح
جهانی؛
ـ انجام وظایف سنتی دانشگاهها یعنی آموزش و پژوهش با بهرهگیری از امكانات
دنیای دیجیتال؛ و
ـتوانایی خلق محتوای بیشتر با قیمتی به مراتب كمتر.
وبسنجی یا وبومتریك شیوهای معمول در رتبهبندی حضور دانشگاهها در وب
است .در این شیوه با ارائه شاخصهایی ،وضعیت یك دانشگاه در مقایسه با دیگر
دانشگاهها مشخص میگردد.
به گفته کارشناسان ،اگرچه شاخصهای چهارگانه اندازه ،رؤیتپذیری ،تعداد
فایلهای پربار ،و پژوهشگر در اغلب نظامهای رتبهبندی بهعنوان شاخصهای وبسنجی
معرفی شدهاند ،برخی از شاخصها كه دانشگاهها و مراكز پژوهشی با رعایت آنها قادر به
افزایش رتبه در نظامهای معتبر رتبهبندی جهانی شدهاند ،بدینترتیب هستند:
میزان صفحات و محتواى وبى :این معیار با تعداد صفحات وبی دانشگاه یا مركز پژوهشی
وتوانایی در تولید دانش الكترونیكی در ارتباط است .از جمله شاخصهای مهم در این
حوزه تعداد مؤلفان و كاركنان ،میزان دسترسیپذیری منابع ،و انعطافپذیری سیاستهای
داخلی و خارجی مؤسسه در زمینه تسهیل دسترسی آزاد است.
كیفیت منابع :اندازهگیری كیفیت دشوار است ،اما در این حوزه به شاخصهایی همچون
اعتبار مؤلفان ،دانشگاههای تولیدكننده منابع ،وجود فرایند داوری علمی برای منابع الكترونیكی،
وجود فرمتهای مختلف منابع و زبان منابع میتوان اشاره كرد.
رؤیتپذیری :شاخصهای مهم این حوزه شامل برخورداری از شبكههای پیوند فرامتنی و
میزان منابع با دسترسی آزاد است.
پذیرش عمومى :این معیار با میزان رضایتمندی كاربران در ارتباط است .شاخصهای مهم
این حوزه شامل تعداد كاربران ،انعطافپذیری در قبال رفتارهای مختلف اطالعیابی كاربران،
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تالش در روزآمدسازی و تكامل وبسایت ،نظرات داوران ،و ضریب تأثیر وبی است.
بینالمللى بودن :وجود ارتباط با دانشمندان و پژوهشگران بینالمللی و همكاری با
كادر هیئت علمی بینالمللی.
كیفیت آموزش :تعداد اعضای هیئت علمی كه قادر به خلق محتوا در وب هستند،
رشتههای آموزشی مجازی و نسبت دانشجویان به اعضای هیئت علمی و كاركنان.
برونداد پژوهشی :این معیار از طریق سنجش میزان دسترسیپذیری برونداد پژوهشی
مؤسسه در نظامهایی مثل گوگل اسكالر و  SSCI&SCIبرآورد میشود.
شهرت علمى و رضیب تأثیر وبى :در این حوزه ،اعتبار دانشگاه و اعضای هیئت علمی
آن ،اندازهگیری رؤیتپذیری كه از طریق محاطب ،و تعداد پیوندهای انجام شده به سایت
مؤسسات مشخص میشود .تعداد پژوهشگران پر استناد مؤسسه و میزان كاركنان مشهور
آن در سطح جهان اهمیت دارد.
در این مقاله ،ارتباط بین رتبهبندی دانشگاه براساس مدیریت دانش و مقیاس
وبومتریک مود بررسی قرار گرفت .نتایج پژوهش نشان داد که بین رتبهبندی دانشگاهها،
براساس شاخصهای مدیریت دانش ،با رتبهبندی آنها ،براساس مقیاس وبومتریک ،تطابق
وجود ندارد.
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