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چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل استقرار مديريت دانش در آموزشوپرورش شهرستان دورود با استفاده
از تکنیکهای دادهکاوی بوده است .پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی است .جامعه آماری شامل کلیه
کارکنان اداری مديريت آموزشوپرورش شهرستان دورود که تعداد آنها  111نفر بود .ضريب پايايی
پرسشنامه مورداستفاده از طريق آلفای کرونباخ 6/96؛ و از طريق روش دونیمه کردن  6/19به دست آمد که
در هر دو روش مورد تأيید بود .برای تحلیل دادهها از روشهای دادهکاوی استفاده شد .دقت پیشبینی با
استفاده از رافست  ،6/5201درخت تصمیمگیری  ،6/9121تئوری بیز  ،6/991شبکههای عصبی مصنوعی
 6/9901به دست آمد .قوانین توسط الگوريتم ژنتیک ،جانسون ،هولتس و درخت تصمیمگیری ارائه گرديد.
بر اساس اين قوانین ،انتقال دانش ،حفظ کارکنان دانش در گرو استفاده مديران از نظرات و پیشنهادهای
کارکنان ،نقش بسزا و عمدهای در استقرار مديريت دانش در آموزشوپرورش ايفا میکنند .اين تحقیق
ازآنجهت دارای نوآوری بود که برای تجزيهوتحلیل دادهها از تکنیکهای دادهکاوی استفاده میکند .در
پژوهش حاضر از بین عوامل زمینهای ،بدون تمرکز روی عاملی خاص و در نظر گرفتن فرضیهای به بررسی
موضوع پرداخته شده است .حفظ کارکنان دانش گر باعث میگردد که تجربیات ،مهارتها و دانش نهفته
در اين افراد از سازمان بیرون نرود و ديگر آنکه استفاده از دانش و نظرات اين افراد و ساير کارکنان سبب
ظهور دانش در سازمان میگردد که در پی آن سبب انتقال دانش در سازمان میشود.

واژههای کلیدی :دادهکاوی ،فرهنگسازمانی ،فناوری اطالعات ،مدیریت دانش ،نظام دانش

 *.1استاديار ،گروه مهندسی کامپیوتر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد همدان ،ايران ،همدان.
esmaeilpour@iauh.ac.ir
 .2دانشجوی دکتری رشته مديريت فناوری اطالعات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد همدان ،ايران ،همدان.
 .0استاديار ،گروه مديريت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد همدان ،ايران ،همدان.

فصلنامه مطالعات دانششناسی

مقدمه
امروزه دانش بهعنوان يک عامل پیش برنده و کلیدی برای سازمانها تبديل گرديده است
(لیم 1و همکاران )2615 ،و عامل تعیینکننده برای موفقیت و تداوم سازمانها است (ديکل
و مور .)2611 ،2سازمانها دريافتهاند که دانش يک امر مهم در فعالیتهای روزمره آنها
است تا از طريق آن کارها را بهصورت مؤثر انجام دهند (مهاجان .)2615 ،0مديريت دانش
کلیدیترين عنصر بحث تفاوت سازمانها در کسب مزيت رقابتی شناختهشده است (دايان

2

و همکاران .)2615 ،مديريت دانش به سازمانها کمک میکند تا اطالعات و مهارتهای
مهم را که بهعنوان حافظه سازمانی محسوب میشود و بهطورمعمول بهصورت سازماندهی
نشده وجود دارند؛ شناسايی ،انتخاب ،سازماندهی و منتشر کنند و منجر به کاهش
خطاکاریها و دوبارهکاریها میشود .اين امر مديريت سازمانها را برای حل مسائل
يادگیری ،برنامهريزی راهبردی و تصمیمگیریهای پويا بهصورت کارا و مؤثر توانا میکند
و سرعت حل مسائل و تصمیمگیریها را افزايش میدهد (صفايی و همکاران .)1091 ،به
همین دلیل از مديران انتظار میرود که درک عمیقی از تحوالت سازمانی داشته باشند و
عملکرد سازمانها را از طريق سرمايهگذاری در پروژههای مبتنی بر دانش ارتقاء دهند.
مهمترين گام در اين خصوص بررسی عوامل مؤثر در پیادهسازی مديريت دانش و شناسايی
عواملی است که سبب موفقیت يا عدم موفقیت آن است (صیادی و همکاران.)1091 ،
استقرار مديريت دانش در سازمانها بدون شناسايی دقیق و صحیح الزامات اساسی ،ممکن
است با شکست روبرو شود .الزامات اساسی پیادهسازی در حوزه مديريت دانش را میتوان
بهعنوان فعالیتها و رويههايی دانست که بهمنظور اطمینان از موفقیت استقرار مديريت
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دانش موردتوجه قرار میگیرند که در صورت وجود اين رويهها و فعالیتها بايد آنها را
تقويت کرد و در صورت عدم وجود بايد آنها را ايجاد کرد (نکودری و يعقوبی.)1096 ،
بدون شک نظام آموزش در هر کشوری يکی از اساسیترين و برجستهترين نهادهای
جامعه در جهت رشد و توسعه است .مهمترين رسالت اين نهاد تربیت نیروی متخصص
1. Lim
2. Dickel & Moure
3. Mohajan
4. Dayan

بررسی عوامل استقرار مدیریت دانش در آموزشوپرورش با ...

موردنیاز جامعه ،ترويج و ابقای دانش ،گسترش ،تحقیق و فراهم ساختن زمینهی مساعد
برای توسعه است (فرجی و صادقی .)1090 ،بنابراين پیادهسازی مديريت دانش برای
سازمانهايی چون آموزشوپرورش مهم و ضروری است (شعبانی .)1091 ،يکی از
مشکالت مهم نهادهای آموزشی عدم موفقیت در پیادهسازی استقرار مديريت دانش است.
تاکنون مطالعات زيادی بر روی شناسايی عوامل حیاتی موفقیت مديريت دانش صورت
گرفته است ،اما اين مطالعات بسیار کلی بوده و نتوانستهاند عوامل کلیدی استقرار مديريت
دانش را شناسايی کنند (نیسی و رنگباری خینی .)1099 ،با توجه به اينکه مديريت دانش در
اداره آموزشوپرورش شهرستان دورود ،هنوز نتوانسته است جايگاه خود را بیابد لذا شناسايی
عوامل زمینهای برای استقرار مديريت دانش در آموزشوپرورش امری حیاتی است و ديگر
اينکه از بین عوامل زمینهای بدون تمرکز روی عامل خاصی کدام عامل اساسیتر در اين
نهاد ضروری به نظر میرسد.
هدف از انجام اين پژوهش بررسی و پاسخ به اين سؤال است که کدام مؤلفه از عوامل
استقرار مديريت دانش در آموزشوپرورش از ساير مؤلفهها مهمتر است؟
اين تحقیق که از جنبه روش اجرا دارای نوآوری است ،با بهکارگیری تکنیکهای
دادهکاوی به دنبال پاسخ به سؤال مطرحشده در پژوهش حاضر است.
با مرور تحقیقات گذشته ،معموالً بررسی عوامل استقرار مديريت دانش با استفاده از
روشهای آماری و سنتی بیان گرديده است.
چارچوب نظری مديريت دانش به فرايند چگونگی خلق ،شناسايی ،کسب ،انتشار و
بهکارگیری دانش در سازمان اشاره دارد بهعبارتديگر ،هدف نهايی مديريت دانش ،تسهیم
کلیدی در توسعه و بهبود خالقیت ،نوآوری ،بهرهوری و سوددهی سازمان را ايفا میکند.
مديريت دانش ،مجموعهای از فرآيندها برای فهم و بهکارگیری منبع استراتژيک دانش در
سازمان است .مديريت دانش ،رويکردی ساختيافته است که رويههايی را برای شناسايی،
ارزيابی و سازماندهی ،ذخیره و بهکارگیری دانش بهمنظور تأمین نیازها و اهداف سازمان
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دانش میان کارکنان ،بهمنظور ارتقای ارزشافزوده دانش موجود در سازمان بوده و نقش

برقرار میکند .مديريت دانش ،عالوه بر مديريت اطالعات ،تسهیل در ايجاد دانش جديد
و مديريت روشهای تسهیم و کاربری دانش را نیز بر عهده دارد (ساريخانی.)1090 ،

۳
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پژوهشگران تحقیقات مختلفی در زمینهی بررسی عوامل استقرار مديريت دانش انجام
دادهاند که تفاوت اين بررسیها بیشتر در نوع و تعداد عوامل انتخابی است .در ادامه به
بررسی پیشینه پژوهشی تحقیق حاضر پرداخته میشود.

اعظم و همکاران ( )1099در پژوهشی با عنوان «بررسی تأثیر نوآوری در استقرار مديريت
دانش از ديدگاه کارکنان ستادی دانشگاه (مطالعه موردی دانشگاه صنعتی کرمانشاه)» به اين
نتیجه رسیدند که میزان مداخله نوآوری در استقرار مديريت دانش در دانشگاهها از وضعیت
نسبتاً مطلوبی برخوردار است.
رازينی و میالد ( )1095در پژوهشی با عنوان «ارائه دستهبندی جامع از عوامل کلیدی مؤثر
در استقرار مديريت دانش سازمانی» به اين نتیجه رسیدند که استفاده مؤثر از مديريت دانش،
مستلزم فهم و شناخت دقیق مباحث مربوط به فرايند مديريت دانش و مهمترين مرحله اين
فرايند يعنی استقرار و پیادهسازی آن و شناخت مؤلفههای کلیدی بهمنظور استقرار مديريت
دانش است ،بهمنظور استقرار مديريت دانش بايد هفت عامل فرهنگسازمانی ،مديريت منابع
انسانی ،ساختار و مؤلفههای سازمانی ،فناوری اطالعات ،مؤلفهها و فرايندهای مديريت
دانش ،راهبردها و چشماندازها و مؤلفههای محیطی و زير مؤلفههای شناسايیشده هريک را
موردتوجه قرارداد و به کاربست.
مصلح آبادی و همکاران ( )1091در پژوهشی با عنوان «وضعیت عوامل تسهیلکننده در
استقراربهینه مديريت دانش در دانشگاه فرهنگیان» به بررسی عوامل تسهیلکننده استقرار
مديريت دانش در دانشگاه فرهنگیان پرداختند .نتیجه پژوهش آنان نشان داد از ديد
پاسخدهندگان وضعیت عوامل تسهیل کننده استقرار بهینه مديريت دانش را در حد متوسط
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به پايین ارزيابی کردند که از میان متغیرهای بررسیشده ،متغیرهای هدايت و رهبری،
فرهنگسازمانی و ارزيابی و بهینه کاوی از وضعیت نامطلوبی برخوردار است و ساير متغیرها
در وضعیت متوسط به پايین قرار دارند.
فاطمی و همکاران ( )1091در پژوهشی با عنوان «شناسايی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر
استقرار مديريت دانش در دانشگاه آزاد اسالمی شهرستان بروجرد با استفاده از تکنیک
 »TOPSISبه رتبهبندی عوامل مؤثر بر استقرار مديريت دانش در سازمان آموزشی خود

٤

پرداختند .يافتههای آنان نشان داد که عواملی چون احصای مقیاسهای مناسب ارزيابی
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دانش ،آموزش روش های انتقال دانش به افراد و استقرار چرخه دانش در دانشکدهها و
گروههای آموزشی بیشترين تأثیر را در پیادهسازی مؤثر مديريت دانش داشتهاند.

عبداللهی ( )1092در پژوهشی با عنوان «بررسی نقش فرهنگسازمانی در استقرار
مديريت دانش بهمنظور ارائه مدل» نشان داد که؛ بین مراحل و مؤلفههای استقرار مديريت
دانش (سازماندهی ،شناسايی ،اکتساب ،انتشار و تسهیم بهکارگیری و اجرا ،بازنگری ،ممیزی
و ارزيابی و ارائه راهکار برای بهبود) همبستگی و رابطه قوی وجود دارد.

رمضانی و ديده خاتی ( )1092در پژوهش خود با عنوان بررسی میزان آمادگی
پیادهسازی مديريت دانش در دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد دريافتند که عاملهای
فرهنگسازمانی ،تعهد مديران ارشد و زيرساختهای سیستمهای اطالعاتی بر استقرار
مديريت دانش در سازمان مؤثراست.
ولیان و همکاران ( )1092در پژوهشی با عنوان «فرا تحلیل عوامل اثرگذار بر استقرار
مديريت دانش در آموزش عالی» به بررسی عوامل مؤثر بر استقرار مديريت دانش در
مؤسسات آموزش عالی با روش پژوهش فرا تحلیل پرداختند .نتیجه پژوهش نشان داد که
منابع انسانی ،فرهنگ ،فناوری اطالعات عوامل مؤثری بر استقرار مديريت دانش هستند.
بیک زاده و همکاران ( ،)1096در پژوهش خود با عنوان بررسی تأثیر عوامل سازمانی بر
عملکرد مديريت دانش در آموزشوپرورش :مطالعه موردی آموزشوپرورش شهر ملکان
دريافتند که عامل نظام دانش بر استقرار مديريت دانش موثر نیست.
محقر و شامی زنجانی ( )1091در پژوهش خود با عنوان شناسايی و رتبهبندی عوامل
کلیدی موفقیت مديريت دانش با استفاده از رويکرد گسترش عملکرد کیفیت فازی دريافتند
افکر 1و همکاران ( )2611در پژوهش خود به دو بحث پرداختند :نخست ،طراحی يک
مدل مرجع با تأکید بر ارزيابی کیفیت که میتواند گامی مهم بهسوی استانداردسازی
مدلهای موجود باشد و دوم ،پر کردن شکاف ادبیات مربوط به سنجش عملکرد و پیشنهاد
مدلی که میتواند تمامی مدلهای مديريت دانش را ارزيابی کند.
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که عامل آموزش کارکنان و ساختار دانشی بر استقرار مديريت دانش مؤثراست.

٥
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دونات و دی پابلو )2611( 1در پژوهش خود دريافتند که عوامل سازمانی که بر کارآمدی
مديريت دانش تأثیر میگذارد شامل :بهبود منابع انسانی ،فنّاوری اطالعات 2و مديريت
بررسی میباشند.
لی 0و همکاران ( )2612در پژوهش خود دريافتند که عامل فرهنگسازمانی بر استقرار
مديريت دانش مؤثراست.
دزونیک 2و همکاران ( )2612در پژوهش خود دريافتند عوامل فرهنگسازمانی ،تعهد
مديران ارشد و زيرساخت سیستمهای اطالعاتی بر استقرار مديريت دانش مؤثراست.
لیندر و والد )2611( 1در تحقیق خود دريافتند که عامل ساختار دانشی بر استقرار مديريت
دانش مؤثراست.

روش
پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی است .در اين پژوهش از تکنیکهای دادهکاوی
استفادهشده است .دادهکاوی ،مفهوم استخراج اطالعات نهان و يا الگوها و روابط مشخص در
حجمی از دادهها در يک يا چند بانک اطالعاتی يا منبع اطالعاتی است (صنیعی آباده،
محمودی و طاهرپور .)1092 ،فرآيند دادهکاوی شامل مراحل .1 :جمعآوری داده.2 ،
پیشپردازش داده  .0کاربرد الگوريتمهای دادهکاوی  .2پس پردازش است (گارسیا 1و
همکاران .)2665 ،در اين تحقیق در مرحله نخست به جمعآوری دادهها میپردازيم که در
تحقیق حاضر ،دادهها از پرسشنامه استخراج گرديده است .پس از جمعآوری و شناخت کامل
دادههای اولیه ،بايد اين دادهها را بر اساس اهداف تحقیق ،پیشپردازش کنیم .در اين مرحله
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بايد کلیه فعالیتهای الزم برای پااليش و پاکسازی دادهها در جهت اهداف دادهکاوی،
صورت پذيرد تا مناسبترين شکل دادهها برای دادهکاوی تهیه شود .اين فعالیتها شامل
انتخاب جداول و رکوردهای موردنیاز ،رفع افزونگی دادهها ،شناسايی و حذف دادههای
نادرست ،جايگذاری دادههای ازدسترفته و يکپارچهسازی قالب آنها است .درنهايت
1. Donate & de Pablo
2. information technology
3. Lee
4. Dzunic
5. Lindner & Wald
6. García
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الگوريتمهای دادهکاوی بهکاررفته میشوند تا قوانین و دانش نهفته در خصوص موضوع کشف
گردد .پسازآن نتايج توسط معیارهای ارزيابی موردبررسی قرار میگیرند.
در اين مرحله اقدام به تهیه و طراحی سؤاالت و عباراتی شد که بتوانند جوانب مختلف
هر بعد را بهدقت موردبررسی قرار دهند .ابزار مورداستفاده پرسشنامه محقق ساخته است که
مؤلفههای آن در ادامه آمده است.
متغیرهای مربوط به عوامل زمینهساز استقرار مديريت دانش شامل :فرهنگسازمانی،
فرآيندهای دانش و فناوری اطالعات است (آزادشهرکی.)1099 ،
فرهنگسازمانی ،هويت اجتماعی در هر سازمان را مشخص میکند مطالعات رابینز نشان
میدهد که فرهنگسازمانی بر تمام جنبههای سازمان تأثیر میگذارد و اين تأثیر در جنبههای
رفتار فردی و عملکردهای سازمانی ،انگیزش و رضايت شغلی ،خالقیت و نوآوری بهوضوح
قابلشناسايی است .فرهنگسازمانی در اين پژوهش با سه مؤلفه حمايت مديريت ،حس تعلق
سازمانی و مشارکت در تصمیمگیری مورد ارزيابی قرار میگیرد (آزادشهرکی.)1099 ،
فرآيندهای دانش .مجموعهای است که قادر است بهطور اثربخش و کارآمد دانش
سازمانی را جمعآوری ،سازماندهی و پردازش کرده و از دانش سازمانی و سرمايه دانشی
سازمان حفاظت نمايد نظام فرايندهای دانش در اين پژوهش با سه مؤلفه پردازش دانش،
انتقال دانش و تسهیم دانش مورد ارزيابی قرار میگیرد (آزادشهرکی.)1099 ،
نظام فناوری اطالعات .شامل مجموعه وسیعی از سیستمهای اطالعاتی است که در
جمعآوری ،پردازش ،ذخیره ،بازيابی و انتقال و توزيع اطالعات و دانش موجود ،سازمان را
ياری کرده و جهت بهینهسازی و پشتیبانی از فعالیتهای سازمان به کار گرفته میشود .نظام
اطالعات و مديريت فناوری اطالعات مورد ارزيابی قرار میگیرد (آزادشهرکی.)1099 ،
سؤاالت پس از ويرايش در اختیار چند تن از اساتید صاحبنظر قرار گرفت .پس از
دريافت نظرات و پیشنهادهای اصالحی سؤاالتی که نقص داشتند مورد اصالح و بازبینی قرار
گرفتند و سؤاالت نامناسب حذف و سؤاالت ديگری جايگزين آنها شد .بدينوسیله روايی
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فناوری اطالعات در اين پژوهش با سه مؤلفه سیستمهای اطالعاتی ،فرايندهای کسب

صوری پرسشنامه مشخص گرديد.
۷
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در اين مرحله بررسی پايايی آزمون محقق ساخته به روش آلفای کرونباخ و هم به روش
دونیمه کردن موردبررسی قرار گرفت .ضريب پايايی پرسشنامه  6/96است که ضريب پايايی
بسیار خوبی هست و با روش دونیمه کردن ضريب پايايی  6/19است که باز هم مورد تأيید است.
جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداری مديريت آموزشوپرورش شهرستان دورود که
تعداد آنها  111نفر بوده است.
در اين تحقیق برای تجزيهوتحلیل دادهها از تکنیکهای دادهکاوی و نرمافزارهای
 weka ،excelو  Rosettaبه شرح مراحل ذيل استفاده شده است.
در مرحله جمعآوری دادهها پرسشنامهها بین مديران مدارس توزيع گرديد و پس از
تکمیل پرسشنامهها توسط مديران دادههای خام 1اخذ گرديده از پرسشنامهها استخراج و در
نرمافزار اکسل 2جهت انجام مراحل بعدی وارد گرديدند.
در مرحله پیشپردازش داده بايد کلیه فعالیتهای الزم برای پااليش و پاکسازی دادهها
در جهت اهداف دادهکاوی ،صورت پذيرد تا مناسبترين شکل دادهها برای دادهکاوی تهیه
شود .اين فعالیتها شامل انتخاب جداول و رکوردهای موردنیاز ،رفع افزونگی دادهها،
شناسايی و حذف دادههای نادرست ،جايگذاری دادههای ازدسترفته و يکپارچهسازی قالب
آنها است .ذکر اين مطلب الزم است که کلیه فعالیتهای اين فاز و فاز مدلسازی میتواند
به شکل مستمر ،تکرار گردد .کارآيی فرآيند دادهکاوی با میزان دقت و کیفیت دادهها ارتباط
مستقیم دارد .مرحله پیشپردازش داده امکان تبديل داده به شکل مناسب را توسط الگوريتم
دادهکاوی مفروضی فراهم میکند (رومرو 0و همکاران .)2669 ،در اين تحقیق برای انجام
مرحله پیشپردازش ،دادههای نرمال از طريق پاکسازی و حذف سطرهای دارای اطالعات
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خارج از محدوده و متمايز با ساير سطرها با استفاده از نمودار اسکاتر 2نرمافزار اکسل به
دست آمد.

پس از آمادهسازی دادههای پیشپردازش شده ،آنها را وارد نرمافزارهای وکا و روزتا
مینمايیم .در اين تحقیق از روشهای درخت تصمیمگیری ،رافست (الگوريتم ژنتیک،
جانسون و هولتس) ،تئوری بیز و شبکههای عصبی مصنوعی ،برای دادهکاوی استفادهشده
1. RAW
2. excel
3. Romero
4. Scatter
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است که به شرح مختصری از هر يک از روشها میپردازيم .سپس با ماتريس
درهمريختگی که يکی از مهمترين معیارهای ارزيابی الگوريتمهای دستهبندی است.
روشهای موردنظر را موردبررسی و ارزيابی قرار میدهیم (صنیعی آباده و همکاران.)1092 ،
يکی از روشهای ارزيابی الگوريتمهای دادهکاوی ،ماتريس درهمريختگی است .اين
ماتريس چگونگی عملکرد الگوريتمهای دستهبندی را با توجه به مجموعه داده ورودی به
تفکیک انواع دستههای مسئله دستهبندی مطابق جدول  1نشان میدهد در اين ماتريس مفاهیم
 FN ،FP ،TNو  TPبه شرح ذيل است:
ماتريس درهمريختگی چگونگی عملکرد الگوريتمهای دستهبندی را با توجه به مجموعه
داده ورودی به تفکیک انواع دستههای مسئله دستهبندی مطابق جدول  1نشان میدهد در اين
ماتريس مفاهیم  FN ،FP ،TNو  TPبه شرح ذيل است:
جدول  .1ماتریس درهمریختگی برای یک مسئله دستهبندی دودستهای
دسته +

دسته -

FP

TN

دسته -

TP

FN

دسته +

 :TNاين مقدار يا گره بیانگر تعداد رکوردهايی است که دسته واقعی آنها منفی بوده و
الگوريتم دستهبندی نیز دسته آنها بهدرستی منفی تشخیص داده است.
 :FPاين مقدار بیانگر تعداد رکوردهايی است که دسته واقعی آنها منفی بوده و الگوريتم
دستهبندی ،دسته آنها را بهاشتباه مثبت تشخیص داده است.
 :FNاين مقدار بیانگر تعداد رکوردهايی است که دسته واقعی آنها مثبت بوده و
 :TPاين مقدار بیانگر تعداد رکوردهايی است که دسته واقعی آنها مثبت بوده و
الگوريتم دستهبندی ،نیز دسته آنها يا بهدرستی مثبت تشخیص داده است.
اکنون به تشريح انواع مهم معیارهای ارزيابی الگوريتمهای دستهبندی با توجه به ماتريس
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الگوريتم دستهبندی ،دسته آنها را بهاشتباه منفی تشخیص داده است.

درهمريختگی میپردازيم .مهمترين معیارها معیار برای تعیین کارآيی يک الگوريتم
دستهبندی معیار دقت يا نرخ دستهبندی است .اين معیار دقت کل يک دستهبندی را محاسبه
میکند .اين معیار نشاندهنده اين حقیقت است که دستهبندی طراحیشده چند درصد از کل

۹
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مجموعه رکوردهای آزمايشی را بهدرستی دستهبندی کرده است .دقت دستهبندی بر اساس
مفاهیم طراحیشده و ماتريس درهمريختگی با توجه به رابطه  1قابلمحاسبه است.
همانگونه که مشخص است دو مقدار  TN ،TPمهمترين مقاديری هستند که در يک
مسئله دودستهای بايد بیشینه شوند .ازآنجاکه هر دو مقدار  TN ،TPدر صورت کسر
قرارگرفتهاند بنابراين میتوان عنوان کرد که در رابطه  1به تمام دستههای موجود در مسئله
دستهبندی توجه شده است .به همین دلیل معیار دقت دستهبندی 1مشهورترين و عمومیترين
معیار محاسبه کارآيی الگوريتمهای دستهبندی است .معیار خطای دستهبندی 2دقیقاً برعکس
معیار دقت دستهبندی است .کمترين مقدار آن برابر صفر (بهترين کارآيی) و بیشترين مقدار
آن برابر يک (ضعیفترين کارايی) است (صنیعی آباده و همکاران.)1092 ،
رابطه  .1معیار کارایی الگوریتمهای دستهبندی
𝑃𝑇 𝑇𝑁 +
𝑇𝑁 + 𝐹𝑁 + TP + FP

= CA

درختان تصمیم شامل اجزايی از قبیل گرهها که با نامهای مشخصات يا ويژگیهای اشیا
برچسبگذاری شدهاند؛ و برگها که معادل طبقات مختلف هستند ،يک درخت تصمیم
شامل چند گره درونی و چند برگ است (هسو و همکاران .)2660 ،0همه گرههای درونی
شامل دو يا چند گره فرزند هستند (سورنسن و جانسون .)2660 ،2هر تصمیم در يک گره
قرار دارد .گره آخر خروجی نهايی نشاندهنده آن است که درخت تصمیمگیری دارای
مقدار گسسته است .در ساخت درختهای تصمیم معموالً دادهها را به دودسته تقسیم
میکنند :دادههای آموزشی و دادههای آزمون که:
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دادههای آموزشی :برای ساخت مدل مورداستفاده قرار میگیرد.
دادههای آزمون :برای آزمون و ارزيابی مدل ساختهشده کاربرد دارند.

1. classification accuracy
2. recall
3. Hsu, et al.
4. Sörensen & Janssens
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بعد از پیشپردازش دادهها ،دادهها را وارد نرمافزار وکا 1سپس الگوريتم درخت
تصمیمگیری را اجرا مینمايیم؛ و درنهايت قوانینی که از اجرای الگوريتم درخت
تصمیمگیری تولید گرديدند را به شرح ذيل ارائه مینمايیم.

شکل  .1تولید قوانین با درخت تصمیمگیری

قانون اول :اگر واحد کاری انتقال دانش را کم و يا خیلی کم برای کارکنان تسهیل کند
و مديران از نظرات و پیشنهادهای کارکنان تا حدودی و يا کمتر استقبال کنند ،آنگاه امکان
استقرار مديريت دانش وجود ندارد.
قانون دوم :اگر واحد کاری انتقال دانش را کم و يا خیلی کم برای کارکنان تسهیل کندو
مديران از نظرات و پیشنهادهای کارکنان زياد و يا خیلی زياد استقبال کنند ،آنگاه امکان
استقرار مديريت دانش وجود دارد.
قانون سوم :اگر واحد کاری انتقال دانش را تا حدودی و يا بیشتر برای کارکنان تسهیل
کندو مديران نسبت به حفظ کارکنان دانش گر خود حساسیت کم و يا خیلی کم داشته
باشند ،آنگاه امکان استقرار مديريت دانش وجود ندارد.
قانون چهارم :اگر واحد کاری انتقال دانش را تا حدودی و يا بیشتر برای کارکنان تسهیل
باشند ،آنگاه امکان استقرار مديريت دانش وجود دارد.

نتیجه بهدستآمده از معیار کارايی الگوريتم درخت تصمیمگیری ،شامل ماتريس زير
خواهد بود (جدول .)2
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کندو مديران نسبت به حفظ کارکنان دانش گر خود تا حدودی و يا بیشتر حساسیت داشته

۱۱
1. Weka
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جدول  .2ماتریس درهمریختگی درخت تصمیمگیری
FP=2
TN=16

TP=12
FN=1

 TP=12بیانگر اين است که از تعداد  01نمونه که برای آزمون در نظر گرفتیم تعداد
 12مورد جواب مثبت را درست پیشبینی کرد.

 FP=2نشانگر اين است که از تعداد کل  01نمونه آزمون 2 ،مورد را که جوابش مثبت
بود به خطا منفی پیشبینی کرد.

 TN=16بیانگر اين است که از تعداد کل  01نمونه آزمون ،تعداد  11نمونه را که
جوابشان منفی بود را درست پیشبینی کرد.

 FN=1نشانگر اين است که از تعداد کل  01نمونه آزمون  1مورد را که جوابش منفی
بود به خطا مثبت پیشبینی کرد.

بعد از اجرای درخت تصمیمگیری دقت دستهبندی توسط نرمافزار وکا برابر 6 /9121
محاسبه گرديد.

تئوری مجموعه رافست را در اوايل سال  1996میالدی ،پروفسور زديسالو پاوالک
پايهگذاری کرد .به دست آوردن RST ،اين تئوری با تحلیل جدولهای داده سروکار
دارد .هدف اصلی تحلیل مفاهیم تقريبی از دادههای اکتسابی است .اين تئوری يک ابزار
قدرتمند رياضی برای استدالل در موارد ابهام و نامطمئن است که روشهايی را برای
زدودن و کاستن اطالعات و دانش نامربوط يا مازاد بر نیاز از پايگاههای داده مهیا میکند .

با تقلیل اطالعات ،مجموعهای از قواعد تلخیص شدهی پرمعنا حاصل میشود که کار
سال ششم ،شماره  ،22بهار 99

تصمیمگیرنده را بسیار ساده میکند؛ ازاينرو ،با توجه به رشد سريع حجم دادهها میتواند
نقش بسیار مؤثری در سیستمهای پشتیبانی تصمیم داشته باشد (زيارکو.)1991 ،1
جهت استخراج قوانین سه روش مورداستفاده قرار میگیرد :الگوريتم ژنتیک ،الگوريتم
جانسون و هولتس (کريمی پويا و همکاران .)1099 ،بعد از استخراج قوانین ،قوانین کم
تأثیر را حذف و به قوانین معتبر میرسیم .با استفاده از دادههای آزمون نیز دقت پیشبینی
را بر رویدادههای اصلی محاسبه میکنیم.

۱۲
1. Ziarko
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مجموعه آزمون و آموزش :در اجرای مدل رافست از هوش مصنوعی نیازی به
نرمالسازی دادهها نبوده و در ابتدا دادهها را کالسهبندی کرده که تبديل به دادههای کیفی
شوند؛ زيرا مدل رافست برای دادههای کیفی است و نتیجه و تجزيهوتحلیل پايانی را میدهد.
در اين مدل دادهها به دو قسمت  96درصد آموزش و  26درصد آزمون تبديل خواهند
گرديد .در قسمت آموزش دادهها ديسکريت شده يا به زبان سادهتر بازه بندی میشوند
(کريمی پويا و همکاران .)1099 ،درروش الگوريتم ژنتیک تمام متغیرها و عوامل مؤثر بر
مديريت دانش تأثیر داده میشود درروش الگوريتم جانسون متغیرها را بررسی و متغیرهايی
که بیشترين تأثیر را در استقرار مديريت دانش دارند را دخالت میدهد و قوانین را استخراج
میکند؛ و در الگوريتم هولتس با دقت بسیار باال به بررسی عوامل استقرار مديريت دانش
پرداخته و تکتک عوامل را موردبررسی قرار داده و تعداد تکرارهای موجود در استقرار
مديريت دانش بررسی میکند و قوانین را با میزان اطمینان و خطا استخراج میکند .مدل
رافست توسط نرمافزار روزتا 1اجرا میگردد .دادهها را وارد نرمافزار روزتا کرده و پس از
اجرای الگوريتمهای ژنتیک ،جانسون وهولتس نتايج حاصل از بعد از اجرای هر الگوريتم
به شرح ذيل است.
الف) با استفاده از الگوريتم ژنتیک 2166 2قانون تولید میشود ،سپس قوانینی که دارای
بیشترين تأثیر میباشند را لیست میکنیم .نهايتاً  1قانون معتبر که دارای بیشترين تأثیرند ،به
شکل ذيل بیان میگردند.
قانون اول :اگر مديران حفظ کارکنان دانش گر را تا حدودی انجام دهند و واحد کاری
انتقال دانش را زياد برای کارکنان تسهیل کند آنگاه امکان استقرار مديريت دانش وجود دارد.
کارکنان دانش گر را تا حدودی انجام دهد ،آنگاه امکان استقرار مديريت دانش وجود دارد.
قانون سوم :اگر مديران از نظرات و پیشنهادهای کارکنان استقبال کمی کنند و واحد
کاری انتقال دانش را خیلی کم برای کارکنان تسهیل کند آنگاه امکان استقرار مديريت
دانش وجود ندارد.
1. Rosetta
2. genetic algorithm
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قانون دوم :اگر مديران از نظرات و پیشنهادهای کارکنان تا حدودی استقبال کنند و حفظ
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قانون چهارم :اگر مديران از نظرات و پیشنهادهای کارکنان تا حدودی استقبال کنند و
واحد کاری انتقال دانش را به صورت زياد برای کارکنان تسهیل کند آنگاه امکان استقرار
مديريت دانش وجود دارد.
قانون پنجم :اگر برای سازماندهی دانش در واحد کاری سیستمهای اطالعاتی تا حدودی
وجود داشته باشد و آموختههای کارکنان از دورههای آموزشی زياد بهکاربرده شود و واحد
کاری انتقال دانش را تا حدودی برای کارکنان تسهیل کند آنگاه امکان استقرار مديريت
دانش وجود دارد.
قانون ششم :اگر مديران از نظرات و پیشنهادهای کارکنان تا حدودی استقبال کنند و
واحد کاری انتقال دانش را خیلی کم برای کارکنان تسهیل کند آنگاه امکان استقرار مديريت
دانش وجود ندارد.
ب) با استفاده از الگوريتم جانسون 206 1قانون تولید میشود ،سپس قوانینی که دارای
بیشترين تأثیر میباشند را لیست میکنیم .نهايتاً  1قانون معتبر که دارای بیشترين تأثیرند ،به
شکل ذيل بیان میگردند.
قانون اول :اگر مديران حفظ کارکنان دانش گر را تا حدودی انجام دهند و واحد کاری
انتقال دانش را تا حدودی برای کارکنان تسهیل کند آنگاه امکان استقرار مديريت دانش
وجود دارد.
قانون دوم :اگر مديران از نظرات و پیشنهادهای کارکنان تا حدودی استقبال کنند و واحد
کاری انتقال دانش را تا حدودی برای کارکنان تسهیل کند آنگاه امکان استقرار مديريت
دانش وجود دارد.
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قانون سوم :اگر مديران حفظ کارکنان دانش گر را تا حدودی انجام دهند و واحد کاری
انتقال دانش را بهصورت زياد برای کارکنان تسهیل کند آنگاه امکان استقرار مديريت دانش
وجود دارد.
قانون چهارم :اگر مديران از نظرات و پیشنهادهای کارکنان استقبال کمی کنند و واحد
کاری انتقال دانش را خیلی کم برای کارکنان تسهیل کند آنگاه امکان استقرار مديريت
دانش وجود ندارد.

۱٤
1. Johnson algorithm
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قانون پنجم :اگر مديران از نظرات و پیشنهادهای کارکنان استقبال زيادی کنند ،واحد
کاری انتقال دانش را خیلی کم برای کارکنان تسهیل کند آنگاه امکان استقرار مديريت
دانش وجود ندارد.
قانون ششم :اگر مديران از نظرات و پیشنهادهای کارکنان تا حدودی استقبال کنند و
واحد کاری انتقال دانش را بهطور کم برای کارکنان تسهیل کند آنگاه امکان استقرار
مديريت دانش وجود ندارد.
ج) با استفاده از الگوريتم هولتس 191 1قانون تولید میشود ،سپس قوانینی که دارای
بیشترين تأثیر میباشند را لیست میکنیم .نهايتاً  1قانون معتبر که دارای بیشترين تأثیرند ،به
شکل ذيل بیان میگردند.
قانون اول :اگر مديران از نظرات و پیشنهادهای کارکنان استقبال کمی کنند ،آنگاه امکان
استقرار مديريت دانش وجود ندارد.
قانون دوم :اگر واحد کاری انتقال دانش را خیلی کم برای کارکنان تسهیل کند آنگاه
امکان استقرار مديريت دانش وجود ندارد.
قانون سوم :اگر مديران از نظرات و پیشنهادهای کارکنان تا حدودی استقبال کنند ،آنگاه
امکان استقرار مديريت دانش وجود دارد.
قانون چهارم :اگر مديران حفظ کارکنان دانش گر را تا حدودی انجام دهند ،آنگاه امکان
استقرار مديريت دانش وجود دارد.
قانون پنجم :اگر واحد کاری انتقال دانش را زياد برای کارکنان تسهیل کند ،آنگاه امکان
استقرار مديريت دانش وجود دارد.
باشد ،آنگاه امکان استقرار مديريت دانش وجود ندارد.
جهت محاسبه دقت پیشبینی ،از دادههای آزمون استفاده میکنیم.
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قانون ششم :اگر روند گسترش اطالعات خیلی کم بهصورت روان و مستمر جريان داشته

۱٥
1. Holtes algorithm
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جدول  .3ماتریس درهمریختگی برای مدل رافست
FP=2
TN=4

TP=13
FN=12

بعد از اجرای مدل رافست توسط نرمافزار روزتا دقت برابر  6/5201به دست آمد.
 TP=13بیانگر اين است که مدل از بین  01نمونه که برای آزمون در نظر گرفتیم تعداد
 10مورد دارای جواب مثبت را درست پیشبینی کرد.

 FN=12بیانگر اين است که مدل از بین  01نمونه آزمون ،تعداد  12نمونه را که
جوابشان منفی بود به خطا مثبت پیشبینی کرد.

 FP=2بیانگر اين است که مدل از بین  01نمونه آزمون ،تعداد  2نمونه را که جوابشان
مثبت بود به خطا منفی پیشبینی کرد.

TN=4بیانگر اين است که مدل از بین  01نمونه آزمون ،تعداد  2نمونه را که جوابشان
منفی بود را درست پیشبینی کرد.

اولین شبکه های عصبی مصنوعی با معرفی نرون توسط مک کالچ و والتر پیتز در سال
 1920آغاز و در سال  1925توسعه يافت .شبکههای عصبی مصنوعی احتماالً تنها فنآوری
موفق در دو دهه گذشته است که بهطور گستردهای در انواع زيادی از برنامههای کاربردی
در زمینههای مختلف مورداستفاده قرار میگیرد .اگرچه اصول کار و مجموعه قوانین سلول
عصبی مصنوعی ساده به نظر میرسد ،ويژگی بارز آن قدرت بالقوه و محاسبه اين مدل است.
استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی ساده است و پیچیدگی صرفاً از رشد چند قانون اساسی
و ساده میتواند ناشی شود (سوزوکی.)2611 ،1
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جدول  .4ماتریس درهمریختگی بهدستآمده از الگوریتم شبکههای عصبی مصنوعی
FP=0
TN=17

TP=13
FN=1

بعد از اجرای مدل شبکههای عصبی مصنوعی توسط نرمافزار وکا ،دقت برابر 6/9901
به دست میآيد.

۱٦
1. Suzuki

بررسی عوامل استقرار مدیریت دانش در آموزشوپرورش با ...

 TP=13بیانگر اين است که از تعداد  01نمونه که برای آزمون در نظر گرفتیم تعداد
 10مورد که جوابشان مثبت بوده است را درست پیشبینی کرد.

 FP=0نشانگر اين است که از تعداد کل  01نمونه آزمون ،تعداد  6نمونه را که جوابش
مثبت بود به خطا منفی پیشبینی کرد.

 TN=17بیانگر اين است که از تعداد کل  01نمونه آزمون ،تعداد  15نمونه را که
جوابشان منفی بود را درست پیشبینی کرد.

 FN=1نشانگر اين است که از تعداد کل  01نمونه  1نمونه را که جوابش منفی بود به
خطا مثبت پیشبینی کرد.

شبکههای بیزی نشاندهنده مدل احتمال مشترک میان متغیرهای دادهشده است .هر
متغیر توسط يک گره در يک گراف نمايش داده شود .وابستگی مستقیم بین گرههای
مربوطه و احتماالت مشروط برای هر متغیر در محل متصل به گره وابسته ذخیره میشود .

با استفاده از مدل بیز تأثیرات متغیرها ممکن است دريک مسیر رو به عقب از متغیرهای
وابسته پیشینیان خود شناخته شوند.

نتیجه بهدستآمده از معیار کارايی الگوريتم تئوری بیز ،شامل ماتريس زير خواهد بود
(جدول .)1
جدول  .5ماتریس درهمریختگی برای تئوری بیز
FP=0
TN=17

TP=13
FN=1

بعد از اجرای مدل بیز توسط نرمافزار وکا ،دقت برابر  6/9به دست میآيد.
 10مورد که جوابشان مثبت بوده است را درست پیشبینی کرد.

 FP=0نشانگر اين است که از تعداد کل  01نمونه تعداد  6مورد را که جوابش مثبت
بود به خطا منفی پیشبینی کرد.

 TN=17بیانگر اين است که از تعداد کل  01نمونه آزمون ،تعداد  15نمونه را که
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 TP=13بیانگر اين است که از تعداد  01نمونه که برای آزمون در نظر گرفتیم تعداد

جوابشان منفی بود را درست پیشبینی کرد.
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 FN=1نشانگر اين است که از تعداد کل  01نمونه  1مورد را که جوابش منفی بود به
خطا مثبت پیشبینی کرد.

یافتهها
از جامعه آماری موردبررسی قرارگرفته تعداد  162نفر ( )11/96درصد را مزدان و  10نفر
( )02/26درصد را رنان تشکیل دادند .ازلحاظ گروه سنی نمونه آماری ،گروه سنی زير 06
سال دارای ( )1/21درصد فراوانی ،گروه سنی  01تا  26سال دارای ( )22/19درصد فراوانی،
گروه سنی  21تا  16سال دارای ( )02/11درصد فراوانی و گروه سنی  11تا  16سال دارای
( )01/99درصد فراوانی بودند ،ازنظر سابقه خدمتی نمونه آماری نیز سابقه خدمتی زير 16
سال دارای ( )15/01درصد فراوانی ،گروه خدمتی  11تا  26سال دارای ( )01/91درصد
فراوانی و گروه خدمتی باالی  26سال دارای ( )16/19درصد فراوانی میباشند ازنظر .مدرک
تحصیلی نمونه آماری را ( )19/26دارای مدرک کاردانی )15/11( ،درصد آزمودنیها
دارای مدرک لیسانس و مابقی آنها ( 12/12درصد) دارای مدرک فوقلیسانس هستند
تشکیل دادند.
با توجه به قوانین استخراجشده از الگوريتمهای ژنتیک ،جانسون و هولتس در مدل
رافست و درخت تصمیمگیری جهت دستیابی به قوانین جامع و معتبر قوانین حاصل از 2
روش را باهم تلفیق کرده و درنهايت قوانین زير را ايجاد مینمايم.
قانون اول ( 2درخت تصمیمگیری 2 ،ژنتیک 2 ،جانسون) :اگر واحد کاری انتقال دانش
را تا حدودی و يا بیشتر برای کارکنان تسهیل کندو مديران از نظرات و پیشنهادهای کارکنان
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تا حدودی و يا بیشتر استقبال کنند ،آنگاه امکان استقرار مديريت دانش وجود دارد.
قانون دوم ( 2درخت تصمیمگیری  2هولتس) :اگر واحد کاری انتقال دانش را کم برای
کارکنان تسهیل کندو مديران از نظرات و پیشنهادهای کارکنان استقبال زيادی و يا خیلی
زيادی کنند ،آنگاه امکان استقرار مديريت دانش وجود دارد.
قانون سوم ( 2جانسون  2ژنتیک  2هولتس  1هولتس) :اگر مديران از نظرات و
پیشنهادهای کارکنان استقبال کمی کنند و واحد کاری انتقال دانش را خیلی کم برای

 ۱۸کارکنان تسهیل کند آنگاه امکان استقرار مديريت دانش وجود ندارد.
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قانون چهارم ( 1ژنتیک  1جانسون  2هولتس) :اگر مديران از نظرات و پیشنهادهای
کارکنان تا حدودی استقبال کنند و واحد کاری انتقال دانش را خیلی کم برای کارکنان
تسهیل کند آنگاه امکان استقرار مديريت دانش وجود ندارد.
قانون پنجم ( 1ژنتیک  1جانسون  2هولتس  0درخت تصمیمگیری) :اگر مديران حفظ
کارکنان دانش گر را تا حدودی انجام دهند و واحد کاری انتقال دانش را تا حدودی برای
کارکنان تسهیل کند آنگاه امکان استقرار مديريت دانش وجود دارد.
قانون ششم ( 1ژنتیک  0جانسون  1هولتس) :اگر مديران از نظرات و پیشنهادهای
کارکنان تا حدودی استقبال کنند و واحد کاری انتقال دانش را بهصورت زياد برای کارکنان
تسهیل کند آنگاه امکان استقرار مديريت دانش وجود دارد.
قانون هفتم ( 1ژنتیک  2هولتس) :اگر برای سازماندهی دانش در واحد کاری سیستمهای
اطالعاتی تا حدودی وجود داشته باشد و آموختههای کارکنان از دورههای آموزشی زياد
بهکاربرده شود و واحد کاری انتقال دانش را تا حدودی برای کارکنان تسهیل کندو مديران
از نظرات و پیشنهادهای کارکنان استقبال زيادی کنند ،آنگاه امکان استقرار مديريت دانش
وجود دارد.
نتايج حاصل که با استفاده از تکنیکهای دادهکاوی مورد تحلیل قرار گرفت نشان داد
دقت پیشبینی با استفاده از رافست  ،6/5201درخت تصمیمگیری  ،6/9121تئوری بیز
 ،6/991شبکههای عصبی مصنوعی  6/9901است ،بنابراين تئوری بیز شبکههای عصبی
مصنوعی دارای بیشترين دقت پیشبینی است .در ضمن بعد از استخراج قوانین با  0الگوريتم
ژنتیک ،جانسون و هولتس رافست و قوانین حاصل از درخت تصمیمگیری و حذف قوانین
از الگوريتم ژنتیک نیز بر قوانین نهايی اعمال و قوانینی که دارای متغیرهايی با ضريب کمتر
هستند را حذف مینمايیم .از بین قوانین ،قانون هفتم حذف گرديد و شش قانون باقیمانده
بهعنوان قوانین نهايی مطرح میگردند.
قانون نهايی اول :اگر واحد کاری انتقال دانش را تا حدودی و يا بیشتر برای کارکنان
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کم تأثیر ،قوانین باقیمانده با يکديگر تلفیق و بعد از استخراج  5قانون نهايی ،نتايج حاصل

تسهیل کندو مديران از نظرات و پیشنهادهای کارکنان تا حدودی و يا بیشتر استقبال کنند،
آنگاه امکان استقرار مديريت دانش وجود دارد.
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قانون نهايی دوم :اگر واحد کاری انتقال دانش را کم برای کارکنان تسهیل کندو مديران
از نظرات و پیشنهادهای کارکنان زياد و يا خیلی زياد استقبال کنند ،آنگاه امکان استقرار
مديريت دانش وجود دارد.
قانون نهايی سوم :اگر مديران از نظرات و پیشنهادهای کارکنان خیلی کم استقبال کنند
آنگاه امکان استقرار مديريت دانش وجود ندارد.
قانون نهايی چهارم :اگر مديران از نظرات و پیشنهادهای کارکنان تا حدودی استقبال
کنند و واحد کاری انتقال دانش را خیلی کم برای کارکنان تسهیل کند آنگاه امکان استقرار
مديريت دانش وجود ندارد.
قانون نهايی پنجم :اگر مديران حفظ کارکنان دانش گر را تا حدودی انجام دهند و واحد
کاری انتقال دانش را تا حدودی برای کارکنان تسهیل کند آنگاه امکان استقرار مديريت
دانش وجود دارد.
قانون نهايی ششم :اگر مديران از نظرات و پیشنهادهای کارکنان تا حدودی استقبال کنند
و واحد کاری انتقال دانش را بهصورت زياد برای کارکنان تسهیل کند آنگاه امکان استقرار
مديريت دانش وجود دارد.

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل استقرار مديريت دانش در آموزشوپرورش شهرستان
دورود با استفاده از تکنیکهای دادهکاوی انجام شد .بر اساس يافتههای تحقیق سه مؤلفه
انتقال دانش (مربوط به عامل نظام دانش) ،حفظ کارکنان دانش گر و استفاده مديران از
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نظرات و پیشنهادهای کارکنان (هر دو مؤلفه مربوط به عامل فرهنگسازمانی) در استقرار
مديريت دانش در آموزشوپرورش نقش عمدهای ايفا میکنند .نتايج پژوهش نشان داد که
مؤلفه انتقال دانش در استقرار مديريت دانش همراستا با نتايج تحقیقات فاطمی و همکاران
( ،)1091عبدالهی ( ،)1092محقر و شام زنجانی ( ،)1091دزونیک و همکاران ( ،)2612لیندر
و والد ( )2611و مخالف نتايج بیک زاده و همکاران ( )1096است و مؤلفههای حفظ
کارکنان دانش گر و استفاده مديران از نظرات و پیشنهادهای کارکنان همراستا با نتايج
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تحقیقات عبدالهی ( ،)1092رمضانی و ديده خانی ( ،)1092ولیان و همکاران ( ،)1092محقر
و شام زنجانی ( ،)1091دزونیک و همکاران ( ،)2612لی و همکاران ( )2612است.
در تبیین اين عوامل میتوان مواردی را مدنظر قرارداد که در ادامه به آنها اشاره
میگردد ،حفظ کارکنان دانش گر باعث میگردد که تجربیات ،مهارتها و دانش نهفته در
اين افراد از سازمان بیرون نرود و ديگر آنکه استفاده از دانش و نظرات اين افراد و ساير
کارکنان سبب بروز و ظهور دانش در سازمان میگردد که در پی آن سبب انتقال دانش در
سازمان میشود که اگر زيرساختهای انتقال دانش از قبیل عوامل فنی و غیر فنی در سازمان
مهیا گردد ،نها يتاً اين عوامل سبب ايجاد چرخه مديريت دانش و استقرار آن در
آموزشوپرورش میگردد و اگر عامل استفاده مديران از نظرات و پیشنهادهای کارکنان تا
حدودی و کمتر و انتقال دانش خیلی کم در سازمان باشد آنگاه امکان استقرار مديريت
دانش در آن سازمان يا مديريت وجود نخواهد داشت.

منابع
آزادشهرکی ،زهره .)1099( .بررسی عوامل زمینهساز مديريت دانش در سازمان
آموزشوپرورش استان بوشهر ،پاياننامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی
بوشهر.
اعظم ،مريم و محمدی ،سودابه .)1099( .بررسی تأثیر نوآوری در استقرار مديريت دانش از

ديدگاه کارکنان ستادی دانشگاه (مطالعه موردی دانشگاه صنعتی کرمانشاه) .کنگره
ملی تحقیقات بنیادين در مهندسی کامپیوتر و فنآوری اطالعات .تهران .دانشگاه
بیک زاده ،جعفر و دودمانی ملکی ،هانیه .)1096( .بررسی تأثیر عوامل سازمانی بر عملکرد
مديريت دانش در آموزشوپرورش :مطالعه موردی آموزشوپرورش شهر ملکان.

فصلنامه علمی– پژوهشی تحقیقات اطالع رسانی و کتابخانه های عمومی،)2(15 ،
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شهید بهشتی .دبیرخانه دائمی کنفرانس.
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رازينی ،روح اله و میالد ،سینا .)1095( .ارائه دستهبندی جامع از عوامل کلیدی مؤثر در
استقرار مديريت دانش سازمانی .فصلنامه مديريت راهبردی دانش سازمانی،)1(1 ،
.119-100
رمضانی ،تامارا و ديده خانی ،حسین .)1092( .شناسايی و رتبهبندی عوامل کلیدی موفقیت
در استقرار مديريت دانش .دومین همايش ملی علوم مديريت نوين .استان گلستان،
گرگان ،چهاردهم شهريور.
ساريخانی ،لیال .)1090( .بررسی فرهنگسازمانی و ساختار سازمانی در پیادهسازی مديريت
دانش ،ششمین کنفرانس مديريت دانش تهران ،دانشگاه شهید بهشتی.
شعبانی ،احمد .)1091( .شناسايی ،بررسی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر پیادهسازی مديريت
دانش با استفاده از تکنیک ( TOPSISمطالعهی موردی :دانشگاه علوم پزشکی
شیراز) .مديريت اطالعات سالمت.021-019 ،)0(9 ،
صفايی ،ناصر ،طالقانی نیا ،فرشته و کیامنش ،احمد .)1091( .شناسايی و رتبهبندی عوامل
کلیدی مؤثر بر موفقیت مديريت دانش در شرکتهای دانشبنیان (مورد مطالعاتی

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران) ،دومین کنفرانس بینالمللی مديريت و فناوری
اطالعات و ارتباطات.
صنیعی آباده ،محمد ،محمودی ،سینا و طاهر پور ،محدثه .)1092( .دادهکاوی کاربردی ،جلد
 .1تهران :نیاز دانش.
صیادی ،حسین ،فرامرزی ،احمد ،اعلم الهدی ،عاطفه و احمدزاده ،محمد .)1091( .مروری

بر مدلها و عوامل کلیدی موفقیت مديريت دانش در سازمانها ،دومین کنفرانس
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عبداللهی ،محبوبه .)1092( .بررسی نقش فرهنگسازمانی در استقرار مديريت دانش بهمنظور
ارائه مدل ،رساله دکتری .دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری.
فاطمی ،سید شهرام ،فرخی زاده ،حمید ،مقدسی ،محمد و مقدسی ،سامان .)1091( .شناسايی
و رتبهبندی عوامل مؤثر بر استقرار مديريت دانش در دانشگاه آزاد اسالمی شهرستان
بروجرد با استفاده از تکنیک  .TOPSISماهنامه علوم انسانی اسالمی.)101(1 ،
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فرجی ،رضا و صادقی ،رضا .)1090( .بررسی میزان کارايی دروس عملی مقطع کارشناسی
رشته تربیتبدنی و علوم ورزشی در مرتفع کردن نیازهای اين درس از ديدگاه
دبیران تربیتبدنی .پژوهشهای کاربردی در مديريت ورزشی.29-05 ،)1(0 ،
کريمی پويا ،محمدرضا ،قنبری ،مهرداد ،جمشیدی نويد ،بابک و اسماعیلپور ،منصور.
( .)1099بررسی دقت ماشینهای بادگیر در پیشبینی بازده حاصل از تغییر قیمت

سهام با استفاده از مدل رافست ،نزديکترين همسايه و درخت تصمیمگیری .فصلنامه
مهندسی مالی و مديريت اوراق بهادار.202-211 ،)09(16 ،
محقر ،علی و شام زنجانی نوری ،مژگان .)1091( .شناسايی و رتبهبندی عوامل کلیدی

موفقیت مديريت دانش با استفاده از رويکرد گسترش عملکرد کیفیت فازی .فصلنامه
علمی -پژوهشی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ايران.1619-1605 ،)2(29 ،
مصلح آبادی ،زهرا ،محمدی ،سمانه و قمی ،میالد .)1091( .وضعیت عوامل تسهیلکننده در

استقرار بهینه مديريت دانش در دانشگاه فرهنگیان ،سومین کنفرانس بینالمللی
روانشناسی جامعهشناسی علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی .شیراز ،موسسه عالی علوم
و فناوری خوارزمی.
نکودری ،مريم و يعقوبی ،نور محمد .)1096( .بررسی عوامل تسهیلکننده مديريت دانش
در سازمان مديريت بحران .پژوهشهای مديريت عمومی.119-91 ،)10(2 ،
نیسی ،عبدالحسین و رنگباری خینی ،محمود .)1099( .بررسی عوامل مؤثر در استقرار

موفقیتآمیز مديريت دانش (مطالعه موردی :مخابرات استان خوزستان) .چشمانداز
مديريت.122-121 ،)2(00 ،
استقرار مديريت دانش در آموزش عالی .ششمین کنفرانس مديريت دانش .تهران.
موسسه اطالعرسانی نفت ،گاز و پتروشیمی.
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