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 کسب تکنولوژی، در سریع تغییرات و محیط در پیچیدگی شدت که امروزی دنیای در: چکيده

 در جدید دانش ایجاد و کسب است، کرده مواجه مشکل نها سازما برای را رقابتی استراتژیک مزیت

 بتوانند تا دارند نآ بر سعی ها سازمان از بسیاری امروزه .رسد می به نظر حیاتی امری سازمان

 است. دانش مدیریت نام به سیستمی طراحی این مستلزم که کنند تولید و تسهیم کسب، را دانش

 مهم امامدیریت دانش یکی از موضوعات جالب و چالش برانگیز علم مدیریت در هزاره جدید است. 

هدف پژوهش  .تاس دانش مدیریت سازیبر پیاده موثر عوامل شناسایی زمینه این در قدم ترین

بندی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسالمی حاضر شناسایی و رتبه

دانشگاه آزاد  در که حاضر تحقیق در است. TOPSISشهرستان بروجرد با استفاده از تکنیک 

 انشد مدیریت سیستم استقرار موثر بر عوامل ابتدا است، گرفته اسالمی شهرستان بروجرد انجام

 هایتکنیک از یکی به عنوان ، تاپسیس تکنیک از استفاده با سپس اند،شده بندیدسته و شناسایی

 دهدمی نشان این تحقیق از حاصل گردیدند. نتایج بندیرتبه عوامل این معیاره، چند گیریتصمیم

افراد و  هب دانش انتقال روشهای آموزش دانش، ارزیابی مناسب هایمقیاس احصای چون عواملی که

 موثر سازی پیاده در را تاثیر آموزشی بیشترین گروههای و هادانشکده در دانش چرخه استقرار

 .اندداشته دانش مدیریت

 .TOPSISدانش، مدیریت دانش، دانشگاه آزاد اسالمی بروجرد، تکنیک  :يديکل واژگان
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 4سامان مقدسی، 3محمد مقدسی ،2زادهفرخی حمید ،1سید شهرام فاطمی

 

 
 .تهران تحقیقات علوم دانشگاه ،صنایع مهندسی دکترای دانشجوی

 ، تهران، ایران.خوارزمی ، دانشگاهدانشجوی مدیریت مالی

 ایران تهران، ،شهیدبهشتی دانشگاه ،مدیریت صنعتی ارشد کارشناس

 آزاد اسالمی، بروجرد، ایران. دانشگاه مهندسی صنایع، سیکارشنا

 

 

 
Kpfarokhi@ihu.ac.ir 

 

بندي عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در شناسایی و رتبه

دانشگاه آزاد اسالمی شهرستان بروجرد با استفاده از تکنيك 

TOPSIS  
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 مقدمه

علم مدیریت در هزاره جدید است. دامنه، کاربرد، و استفاده از آن  عنوان یکی از موضوعات جالب و چالش برانگیزمدیریت دانش به

ای جای خود را در متون مدیریتی باز کرده است. مدیریت دانش مفهوم جدیدی نیست شاید ای میان رشتهگسترده شده و به عنوان حوزه

ها و داشتن بخشی به این فعالیتاشیم. اما انتظامبسیاری از ما دانش را مدیریت کرده بدون اینکه کوچکترین درکی نسبت به آن داشته ب

عنوان رهیافتی جدید و مدیریت دانش به طرح و برنامه برای اجرای آن موضوع جدیدی است که در اواخر قرن بیستم مورد توجه قرار گرفت.

های مدیریت دانش شدند تا از زی برنامهساها به فکر پیادهبا ارزش در کنار سایر راهبردهای تجاری و رقابتی است، بدین منظور سازمان

های بدیع و پویای خود امکان معطوف کرد، دانش با ویژگی1ها را به سمت دانشاین موضوع توجه سازمان جویی کنند.مزایای بالقوه آن بهره

از جمله؛ از طرف اندیشمندان های گوناگونی سازد، اهمیت دانش و کاربرد آن در حیطههای محیط جدید را فراهم میپاسخگویی به ویژگی

ی معرفت، در سازمان و مدیریت بعنوان رمز بقا و موفقیت و کسب مزیت رقابتی ی بدون طبقه و توزیع عادالنهاجتماعی برای تحقق جامعه

های ها و سازمانسازی مدیریت دانش نه تنها برای شرکت(. پیاده5831پایدار و در اقتصاد بعنوان دارایی راهبردی بحث شده است )عدلی، 

های غیر انتفاعی همچون دانشگاهها و مراکز بهداشتی نیز مهم و ضروری است. بزرگ و انتفاعی حائز اهمیت بوده، بلکه برای سازمان

رویکردها به مدیریت دانش در دو جریان قابل شناسایی است؛ اولین رویکردمبتنی بر بعد فناوری مدیریت دانش است که در برگیرنده طیف 

اند، بر اساس های عملیاتی است که بمنظور حمایت و اداره فرآیندهای مبتنی بر دانش طراحی شدهها و روشوسیعی از رویکردها، سامانه

مبتنی است. رویکرد دوم رویکرد اجتماعی است؛ تمرکز این رویکرد بر  2ایتن نگرش فرآیند مدیریت دانش بطور عمده بر فناوری اطالعاتی

ای اجتماعی است. بر اساس این رویکرد بخش عظیمی از دانش سازمان است، زیرا اعتقاد  بر این است که دانش پدیده افراد و اعضای

است  4به دانش صریح 3های این رویکرد تبدیل دانش ضمنیسازمانی به صورت ضمنی است که قابل مشاهده نیست و یکی از دغدغه

و رویکرد، عوامل مختلفی را بعنوان عوامل تأثیرگذار بر استقرار مدیریت دانش شناسایی (. صاحبنظران با توجه به این د5831)صلواتی، 

کنند، کاربرد فناوری اطالعاتی در مدیریت دانش منجر به افزایش قابلیت دسترسی ( بیان می5993اند از جمله دوانپورت و پروساک )کرده

(. عامل موثر دیگر را فرهنگ سازمانی ذکر 5839ترجمه رحمان سرشت، شود )به دانش و افزایش سرعت انتقال به اعضای سازمان می

شود، به کارکنان اجازه سعی و خطا، اند، فرهنگ مناسب مدیرریت دانش فرهنگی است که در آن خالقیت و نوآوری ارزش محسوب میکرده

با شور و شوق تمام در پی یادگیری و انتقال  ای است که تمام افرادشود، فضای حاکم بر سازمان به گونهتجربه و یادگیری داده می

گیرند، چنین اند، مورد ارزیابی و تشویق قرار میهایشان به دیگران هستند و بر اساس سهمی که در رشد دانش و سازمان داشتهآموخته

نی نیز بعنوان عامل موثری در (. یادگیری سازما5831شود )مرادزاده و همکاران، ی دانش در سازمان میی عادالنهفرهنگی موجب اشاعه

توان از اصطالح اقتصاد یادگیری استفاده کرد، این مفهوم اشاره به این مدیریت دانش ذکر شده است. در اهمیت یادگیری سازمانی می

و در نتیجه ی جدید کاربرد روز افزون دانش نیست، بلکه دانش با سرعت بیشتری از قبل کهنه موضوع دارد که مهمترین تغییر در هزاره

های ها در یادگیری سازمانی درگیر شوند و اعضای سازمان به طور مستمر قابلیتشود. بنابراین ضروری است که سازمانبدون استفاده می

شود، زیرا بدون انواع یادگیری دانش جدید کسب کنند، بدین ترتیب بنابر نیاز دانش، یادگیری مستمر، ضرورت مدیریت دانش محسوب می

های منحصر بفردی از شود. عامل دیگر در استقرار مدیریت دانش نیروی انسانی است. نیروی انسانی متعهد که دارای تواناییخلق نمی جدید

زدایی، توانایی خودکنترلی و خود راهبری و ... گیری و قضاوت صحیح، توانایی یادگیریجمله تسلط بر فناوری پیشرفته، توانایی تصمیم

                                                           
7 Knowledge 
8 Informatio Technology 
3 Tacit Knowledg 
9 Explicit Knowledg 
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باشند، بدین ترتیب عواملی نظیر فناوری اطالعاتی، فرهنگ سازمانی، یادگیری عیین کننده در استقرار مدیریت دانش میهستند، عاملی ت

 سازمانی و نیروی انسانی در استقرار مدیریت دانش موثر هستند.

ه عنوان مدلی که تمام ب Williamو  Bukowitzهای مدیریت دانش، عوامل مدل ها و تعیین عوامل موثر بر برنامهپس از بررسی

سازی مدیریت دانش را های مدیریت دانش در نظر گرفته است، برگزیده شد. این مدل مراحل پیادهسازی موثر برنامهعوامل فوق را در پیاده

شامل هفت عامل یافتن، بکارگیری،  Williamو  Bukowitzاست. مدل  های غیرانتفاعی مناسببهتر گسترش داده و برای محیط

 (.  9009نگهداری، و حذف دانش است )آتشک،  ادگیری، تسهیم، ارزیابی، ایجاد/ی

ترین نهادهای اجتماعی رسمی هستند، های هوشی یکی از گستردهها از نظر اندازه، وسعت و تنوع سرمایهبا توجه به اینکه دانشگاه

ها پیشگام باشند و نقش رهبری را ایفا کنند و در نقش نباید در استقرار مدیریت دانش به عنوان قابلیت اصلی نسبت به سایر سازما

های اصلی خود را معطوف به یادگیری، خلق و اشاعه دانش نمایند. با وجود اهمیت مدیریت دانش در خلق و اداره های دانشی فعالیتسازمان

ها صورت گرفته است.  در قرار آن در سازمانی عوامل موثر بر استهای ناملموس سازمان، مطالعات پژوهشی بسیار کمی در زمینهدارایی

های نیز در پژوهش TOPSISهای متعددی صورت گرفته است. همچنین از تکنیک های گوناگون پژوهشزمینه مدیریت دانش در بافت

شابهت بیشتری هایی که مچندی استفاده شده است، اما تا به حال پژوهشی مشابه پژوهش حاضر صورت نگرفته است. بنابراین به پژوهش

 شود.با پژوهش حاضر دارد اشاره می

 به طور کلی این تحقیق درصدد پاسخگویی به سواالت زیر است:

سازی در دانشگاه آزاد اسالمی های موفقیت در مدیریت دانش، چه معیارها و زیرمعیارهایی در پیادهبا توجه به مولفه .5

 شهرستان بروجرد موثرند؟

 به چه صورت است؟بندی معیارهای مزبور رتبه .9

 

 مبانی نظري پژوهش

 1مدیریت دانش

 راهبرد اساسا یک دانش مدیریت .کنندمی بیان (9001همکاران ) و گورلیک که دارد مختلفی تعاریف دانش مدیریت واژه

 اینقطه در عملی و مرتبط تجربیات و هادانش، راهنمایی به سازمان یک درون تیمهای و افراد دسترسی سازیبهینه برای است سیستماتیک

 .دیگر

 هایدارایی استفاده از و دسترسی ایجاد دهی، سازمان کسب، خلق، برای تعاملی و پارچه یک است فرمیپلت دانش، مدیریت

 (.91 ص 5839 اخگر،(اطالعات  فناوری قدرت بر تکیه با سازمان اطالعاتی

 را پذیریانعطاف آورده و دست به شفافی و مدون درک هحاصل تجربیات مجموعه از تا کندمی کمک سازمان به دانش مدیریت

 .دهدمی افزایش

 و گردآوری یا تولید شامل بر فرایندی که داشته وجود مستمرا بلکه نیست، کوتاه مقطع یک دانشگاهها در دانش مدیریت حضور

 .است کاربرد دانش و دانش نشر و توزیع دانش، مستندسازی و ذخیره بندی، طبقه دانش، شناسایی

 

  هاي اجرایی مدیریت دانشمولفه

                                                           
7 KNOWLEDGE MANAGEMENT 
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آسکریم و آمیدن   در .است شده بیان زیادی هایمولفه دانش، مدیریت سازیپیاده موفقیت کلیدی عوامل به مربوط ادبیات در

 از:  عبارتند این عوامل کردند، شناسایی را کلیدی عامل هفت دانش مدیریت سازیپیاده ( در خصوص5993)

 فن زیرساخت یادگیری مستمر، دانش، خلق و تسهیم فرهنگ دانش، رهبری انداز، وچشم معماری کار، و کسب به مستحکم الزام

 .سازمانی دانش فرآیندهای و یافته، توسعه آوری

 شرکت انجام دادند. هدف  چهار و بیست در دانش مدیریت پروژه یک و سی در اکتشافی مطالعه یک (،5993همکاران ) و داونپورت

 کلیدی عامل هفت موفق، پروژه هجده میان از آنها .بود دانش مدیریت سازیپیاده با مرتبط کلیدی عوامل تعیین گسترده لعهمطا این

 لهای کانا استاندارد، و پذیر انعطاف دانش ساختار مشترک، هدف و زبان ارزش صنعت، از: بودند عبارت که کردند شناسایی را موفقیت

 .ارشد مدیریت حمایت و انگیزشی، اقدامات فنی، و سازمانی زیرساخت پسند، دانش فرهنگدانش،  انتقال برای چندگانه

 مطالعه با آنها ( انجام شده است. در ابتدا،9000جوشی ) و هلسپل توسط موفقیت کلیدی عوامل شناسایی برای دیگری مطالعه

 از المللی بین هیات از متشکل خبرگانی جامعه کنیک دلفی درت با نهایت در و کرده استخراج را عوامل از ایدسته دانش، مدیریت ادبیات

 اثرگذارها  از اصلی طبقه سه دادند. آنها قرار ارزیابی مورد را شده عوامل شناسایی بود، دانش مدیریت اندرکاران دست و متخصصان

 دارای مدیریتی اثرگذارهای کردند. معرفی ارد،د قرار اثرگذارها این از یک هر درون در کلیدی که عوامل را  )محیطی و منابع، مدیریتی،(

 مالی منابع افراد، از دانش، متشکل منابع اثرگذارهای ها.سنجه و رهبری کنترل، از: هماهنگی، عبارتند که است اصلی کلیدی چهار عامل

 . است دولتی و یاقتصاد جو اضطرار زمانی، بازارها، رقابت، بر مشتمل محیطی اثرگذارهای که حالی در است؛ وغیرمالی

ای سازمان های وظیفهامیز مدیریت دانش در حوزهسازی موفقیت( و همکاران عوامل کلیدی گوناگونی را برای پیاده9008چریدس )

 ها بود.شناسایی کردند که استراتژی، مدیریت منابع انسانی، فناوری اطالعات، بازاریابی و کیفیت از عوامل کلیدی آن

 

 پيشينه تحقيق

و عملکرد نوآوری با  دانش نوآوری با مرتبط دانش، مدیریت مؤلفه های اولویت بندی و ( به ارزیابی5839فخرالدینی و همکاران ) میر

 پرداخته اند. TOPSISاستفاده از روش 

یزد  شهرستان درمانی و بهداشتی مراکز در دانش مدیریت فرآیند ابعاد ( در تحقیقی به ارزیابی5839میر غفوری وهمکاران )

 قرار مطلوبی وضعیت در یزد شهرستان درمانی و بهداشتی مراکز کارکنان بین در دانش کارگیری پرداخته اند و به این نتیجه رسیدند که به

 وجود دارد. معناداری تفاوت نیز دانش مدیریت فرآیند ابعاد از هریک بین نیست. مطلوب دانش مدیریت فرآیند ابعاد سایر در دارد ولی

های علوم پزشکی اصفهان های دانشگاهمیزان کاربست مدیریت دانش بین کارکنان کتابخانهو تعیین مقایسه ( به 5839اده )زحسین

)خلق، ذخیره، نشر، و بکارگیری دانش( پرداخته است. نتایج تحقیق نشان داد که بطور کلی میزان کاربست  Hissigو تبریز بر اساس مدل 

و دانشگاه علوم پزشکی  3/9های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با میانگین سیگ بین کارکنان کتابخانهمدیریت دانش بر اساس مدل هی

 کمتر از حد متوسط است. 9/9تبریز با میانگین 

مولفه مورد بررسی )شناسایی، اکتساب،  6رسیدند که در  ( در پژوهش خود به این نتیجه5833)همچنین شیروانی وهمکاران 

های الزم جهت استقرار مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سازی دانش(، زمینهگیری، و ذخیرهو توزیع، بهره توسعه، اشتراک

 کمتر از حد متوسط است.

منظور های دانشگاه شهید چمران اهواز با استفاده از تکنیک تاپسیس پرداختند. بهبندی دانشکده( نیز به رتبه5833فاخر وهمکار )

)فرایند تحلیل سلسله مراتبی(به آنها وزن داده شد. پس از آن با  AHPشاخص انتخاب و با کمک تکنیک  80ها جمعا ندی دانشکدهبرتبه

بندی شدند که در نهایت دانشکده دانشکده وارد فرایند رتبه 50های مختلف، بندی انجام شد. از بین دانشکدهها رتبهتوجه به شاخص

 ی رتبه اول و دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی رتبه دهم را به خود اختصاص دادند.روانشناسی و علوم تربیت
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که  "های مربوط به ارتباط دانش و ترجمه دانش.مدل فرآیندی برای انتقال دانش با استفاده از تئوری "در مقاله ای تحت عنوان 

معرفی یک مدل پیشرفته برای فرآیند انتقاد دانش بر طبق  به رشته تحریر درآمده است ،به 9009در سال  و همکاران Liyanageتوسط 

 .مدل پیشرفته تئوریک انتقال دانش در شش مرحله اصلی مورد بررسی قرار گرفته است

به  9009در سال Ganeshو  Kumarکه توسط  "ها: لغت شناسیتحقیق بر انتقال دانش در سازمان "در مقاله ای تحت عنوان 

ها پرداخته شده است دراین ، به ارائه و شرحی در مورد لغت شناسی ادبی تحقیق در مورد انتقال دانش در سازمان رشته تحریر درآمده است

تحقیق هشت بعد که بر مبنای مطالعه ادبیات )پیشینه تحقیق( بدست آمده بعنوان خصوصیات انتقال و به اشتراک گذاری دانش معرفی 

 .بین دو تا شش خصیصه یافت شده استشده است و متناظر با هر بعد برای آنها 

در سال  و همکاران McLaughlinکه توسط  "تاثیر بازدارنده بر آموزش سازمانی در سازمانهای پیچیده "ای تحت عنوان در مقاله

در یک زنجیره  به رشته تحریر درآمده است ،به بررسی رفتاری که کارمندان ایجاد می کنند، به دست می آورند و دانش و اطالعات را 9003

ر تولیدی پیچیده  با نگاهی به درک بهتر برای شناسایی و اداره کردن موانعی که این چنین تغییراتی را به وجود می آوردند،پرداخته است .د

 این پژوهش روشهایی که کارمندان یک شرکت بزرگ به اطالعات و دانش دسترسی می یابند و یا آن را ایجاد و تسهیم می کنند بررسی

انتقال دانش را در  موانعشده و سعی در فهم، تشخیص و چگونگی مدیریت کردن موانع انتقال دانش دارد. این تحقیق در یک کار میدانی 

( مورد آزمون قرار داده است و نهایتا نتیجه گیری نموده که اثر هر کدام از این موانع در سازمان یکسان نیست و IBMیک شرکت بزرگ )

 .ردوزن متفاوتی دا

 

 روش تحقيق

توان آن را مطالعه موردی به حساب آورد؛ ها توصیفی است و میاین تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده

شهرستان  کارشناسان دانشگاه آزاد اسالمی اساتید و را آماری محدوده اجرایی این پژوهش دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد و جامعه

های مشابه مورد ای پژوهشمدیریت دانش نخست با روش کتابخانه سازیعوامل موثر بر پیادهدهند. برای دستیابی بهکیل میتش بروجرد

، که تمام عوامل را در نظر گرفته، برگزیده شد. که این عوامل موثر  Williamو  Bukowitzبررسی و کاوش قرار گرفت و در نهایت مدل 

ان این دانشگاه توزیع شده و معیارها و زیرمعیارهای نهایی شناسایی شدند. روایی آن توسط متخصصین این سازی بین کارشناسجهت بومی

 35/0منظور تعیین ضریب آلفای کرونباخ انجام شده است که ضریب مزبور برابر با حوزه تایید و پایایی آن با محاسبه واریانس جامعه به 

در دو سطح توصیفی و استنباطی استفاده شد، و برای  SPSSافزار آماری ها در قسمت اول، از نرمحلیل دادهمحاسبه گردید. برای تجزیه و ت

 استفاده شد. TOPSIS بندی عوامل موثر بر مدیریت دانش از تکنیک رتبه

 ( نشان داد: 5توان بصورت شکل )الگوی پژوهش را می
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 هشالگوی پژو :1شکل

 نرم افزارهاي مورد استفاده:

 استفاده شده است. Smart Topsisو  Excelو Spssبه منظور برخی از محاسبات از نرم افزارهای 

 

 ها:روش تجزیه و تحليل داده

در شود. استفاده میTopsis از رویکرد شانون و  بندی معیارهاآوری معیارهای مدیریت دانش، برای تعیین وزن و رتبهپس از جمع

 شود.پرداخته می هر یک از این تکنیک ادامه به تشریح مختصر

 

 روش آنتروپی

 شوند:در این روش قدمهای زیر برداشته می

گیری را نرمالیزه نمائید. الزم به ذکر است که استفاده از این روش مستلزم تبدیل الف( با استفاده از رابطه زیر ماتریس تصمیم

 شد.بامعیارهای کیفی به کمی می
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 را حساب کنید. djام، jج( برای هر معیار 

jj Ed 1 
 ام را تعیین کنید.jد( وزن معیار 
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j

j

j

d
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 TOPSISروش 

شود. آل، فاصله آنها از نقطه ایده آل منفی هم در نظر گرفته میها از نقطه ایدهر در نظر گرفتن فاصله گزینهبوش عالوه در این ر

 آل منفی باشد.آل و دورترین فاصله از راه حل آیدهبدین معنی که گزینه برگزیده، باید دارای کمترین فاصله از راه حل ایده

 وش عبارتند از:های زیربنایی در این رواقعیت

  مطلوبیت هر شاخص باید به طور یکنواخت افزایشی یا کاهشی باشد که بهترین ارزش موجود از یک شاخص، ایده آل آن

 و بدترین ارزش ایده آل منفی برای آن شاخص باشد.

 ا به صورت یا ایده آل منفی ممکن است به صورت فاصله اقلیدسی )از توان دوم( ی مثبت فاصله یک گزینه از ایده آل

)معروف به فواصل بلوکی( محاسبه گردد که این امر بستگی به نرخ تبادل و جایگزینی  5مجموع قدر مطلق از فواصل خطی

 ها دارد.در بین شاخص

 الگوریتم روش فوق به صورت زیر است:

 شاخص: nگزینه و   m  . تشکیل ماتریس داده ها بر اساس5

 

 
 :یل ماتریس استاندارد از طریق رابطه زیر.استاندارد نمودن داده ها و تشک9

 

                                                           
7  City block distance  
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         بر اساس             . تعیین وزن هر یک از شاخص ها      8

 

( حاصلضرب مقادیر استاندارد هر vدر این راستا شاخص های دارای اهمیت بیشتر از وزن باالتری برخوردارند. در واقع ماتریس ) 

 .دشاخص در اوزان مربوط به خود می باش

 
 

 :           ایده آل و آلترناتیو حداقل  . تعیین معیار فاصله ای برای آلترناتیو  1

 

و فاصله ی  . تعیین ضریبی که برابر است با فاصله ی آلترناتیو حداقل، تقسیم بر مجموع فاصله ی آلترناتیو حداقل   1

 ی زیر محاسبه می شود.نشان داده و از رابطه  که آن را با   آلترناتیو ایده آل 

 

 . رتبه بندی آلترناتیوها بر اساس میزان6
 

 هاتجزیه و تحليل داده

 مجموعه بود، شده مختلف انجام سازمانهای در دانش مدیریت اجرایی هایمولفه زمینه در که تحقیقاتی مطالعه با اول مرحله در

 جامعه اختیار در ایپرسشنامه از استفاده با این عوامل سپس) 5جدول( شد شناسایی دانش مدیریت سازیپیاده در موثر عوامل از کاملی

در دانشگاه آزاد  دانش مدیریت استقرار در که عواملی تریننظرسنجی از اساتید و کارشناسان این دانشگاه مهم با و گرفت قرار تحقیق آماری

 :باشدمی ذیل شرح به که شدند بندیطبقه گروه 1 رد شده عوامل شناسایی شدند. مشخص داشتند، اسالمی شهرستان بروجرد نقش

 های نیروی انسانی ویژگیC5 

 C55دانشی  هایصالحیت مبنای بر افراد جذب

 C59دانشی  شایستگی بر مبتنی ارتقای
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 C58آموزش  در افراد مشارکت

 C51دانشگر  افراد نقش بر تاکید

 گیری دانایی محور مولفه جهتC9 

 C95آموزشی  گروههای و هانشکدهدا در دانش چرخه استقرار

 C99دانش  مدیریت هایپروژه و هامشیخط از حمایت

 C98جویی  رقابت رویکرد با دانش مدیریت راهبرد تدوین

 C91دانش  مدیریت سیستم اجرای از مدیران حمایت

 C91محور  دانایی رویکرد با اندازچشم تدوین

 مشارکتی  فرهنگ  C8 

 C85کارکنان  اعتماد مورد سازمانی فضای

 C89نوآوری  و خالقیت فرهنگ

 C88دانشگاه  راهبردهای تدوین در کارکنان مشارکت

   C81کارکنان  سوی از دانش مدیریت سیستم پذیرش

  فناوری اطالعاتC1  

 C15اطالعات  فنآوری مناسب هایزیرساخت وجود

 C19دانش  تسهیم برای داخلی هایحمایت

 C18اطالعات  فنآوری قابلیت

 C11ای داده پایگاههای به علمی هیئت اعضای رسیدست

  ممیزی و ارزیابیC1 

 C15افراد  به دانش انتقال روشهای آموزش

 C19دانش  ارزیابی مناسب سازوکارهای طراحی

  C18سیستمی  تفکر بر مبتنی آموزشی شهای رو

 C11دانش  ارزیابی مناسب هایمقیاس احصای

  C11گروهی  رییادگی توسعه بر مبتنی آموزشی روشهای
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C5 C1C4 C3 C2

C51

C52

C53

C54

C55

C41

C42

C43

C44

C31

C32

C33

C34

C21

C22

C23

C24

C25

C11

C12

C13

C14

 

 ساختار سلسله مراتبی. 2شکل

 بندي عوامل با استفاده از تکنيك تاپسيسرتبه

ها، آنها را با بایست با وزن دهی به هر یک از این مولفههای کلیدی مدیریت دانش، طبق مدل پیشنهادی میپس از تعیین مولفه

ها نیز های آنمولفه عمده نسبت به هدف )استقرار مدیریت دانش( و زیر عامل 1دی نمود؛ به این ترتیب که بناستفاده از تکنیک فازی رتبه

 گیرند.نسبت به عوامل عمده، مقایسه و وزن می

 استفاده با ند،امعیارها داده و ها)زیرمعیارها(گزینه به گیرندگانتصمیم که کیفی هایارجحیت شامل که را گیریتصمیم ماتریس باید ابتدا *

 .نمود تبدیل کمی گیریتصمیم ماتریس به زبانی متغیرهای از
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 ها با استفاده از روش آنتروپیگیری و اوزان مولفهماتریس تصمیم :1جدول

 3C 9C 1C 1C 1C 

33C 1 1 1 1 1 

39C 1 1 1.1 1.1 1 

31C 1.1 1.1 6 6.1 6.1 

31C 1 6.1 6.91 6.1 1..1 

93C . . 6.1 1.1 1 

99C 1.1 1.1 1.1 1 9.1 

91C 1.1 1.1 1.1 1.1 1 

91C . 1.1 6.1 1.1 6.1 

91C 1.1 1.1 1 1.1 1.1 

13C 1.1 1.1 1.1 1.1 1 

19C 1 9 1 3.1 9.1 

11C 6.1 1.1 1.1 1.1 6 

11C 1.91 9.91 1.91 1.91 . 

13C 1.1 1.1 1.1 1 1.1 

19C 1 1 1 1 1 

11C 1 1 9.1 1.1 1 

11C 6.1 6.1 1.91 1..1 1 

13C . . 6 6 . 

19C 1 1 1.1 1 1.1 

11C 1.1 1.1 1.1 1 1.1 

11C 3 3 5.1 5.1 5 

11C 6.1 1.1 1.1 1.1 1 

 1.936 1.913 1.361 1.933 1.333 وزن آنتروپی

 

  سازی ماتریس تصمیم به روش نرممقیاسبی *

 

 

 

 

 

http://www.joih.ir/
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 گیری نرمال شدهماتریس تصمیم :2جدول

 3C 9C 1C 1C 1C 

11C 1.369 1.91. 1.39. 1.3.. 1.313 

11C 1.393 1.91. 1.315 1.911 1.3.1 

11C 1.359 1.995 1.911 1.955 1.951 

11C 1.919 1.963 1.961 1.955 1.913 

11C 1.951 1.93 1.9.1 1.911 1.935 

11C 1.319 1.311 1.315 1.3.. 1.313 

11C 1.319 1.356 1.33 1.333 1.3.1 

11C 1.951 1.356 1.9.1 1.311 1.951 

12C 1.319 1.995 1.363 1.333 1.311 

11C 1.991 1.311 1.33 1.311 1.3.1 

11C 1.369 1.151 1.39. 1.166 1.313 

11C 1.961 1.995 1.911 1.911 1.969 

11C 1.3.9 1.131 1.999 1.311 1.111 

11C 1.359 1.356 1.33 1.993 1.336 

11C 1.393 1.391 1.39. 1.311 1.313 

11C 1.393 1.391 1.316 1.311 1.313 

11C 1.961 1.963 1.999 1.911 1.3.1 

21C 1.951 1.93 1.911 1.966 1.111 

21C 1.369 1.366 1.33 1.311 1.311 

21C 1.991 1.995 1.33 1.3.. 1.311 

21C 1.161 1.1.1 1.16 1.1.6 1.113 

22C 1.961 1.356 1.911 1.311 1.935 
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 سیستم استقرار بر تاثیرگذاری از که عامل به هر مربوط اوزان کلیه مرحله این کنیم. درمی ایجاد را موزون نرمال گیریتصمیم یسماتر*

 .گرددمی ضرب عامل هر وزن در شود،می حاصل دانش مدیریت

 

 

 

 

 ماتریس نرمالیزه وزین :3جدول

 1C 1C 1C 1C 2C 

33C 1.113 1.111 1.193 1.11. 1.195 

39C 1.191 1.111 1.191 1.113 1.115 

31C 1.111 1.11 1.119 1.16 1.163 

31C 1.113 1.113 1.111 1.16 1.111 

93C 1.111 1.161 1.111 1.113 1.11. 

99C 1.19. 1.119 1.191 1.11. 1.191 

91C 1.19. 1.113 1.113 1.119 1.115 

91C 1.111 1.113 1.111 1.119 1.163 

91C 1.19. 1.11 1.195 1.119 1.111 

13C 1.111 1.119 1.113 1.119 1.115 

19C 1.113 1.135 1.193 1.131 1.191 

11C 1.11 1.11 1.115 1.113 1.11. 

11C 1.111 1.19 1.11. 1.11 1.166 

13C 1.111 1.113 1.113 1.116 1.119 

19C 1.191 1.19. 1.193 1.195 1.195 

11C 1.191 1.19. 1.13. 1.119 1.195 
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11C 1.11 1.113 1.11. 1.111 1.115 

13C 1.111 1.161 1.119 1.116 1.166 

19C 1.113 1.116 1.113 1.195 1.111 

11C 1.111 1.11 1.113 1.11. 1.111 

11C 1.1. 1.159 1.113 1.1.3 1.1.1 

11C 1.11 1.113 1.115 1.119 1.11. 

 

 

 .کرد محاسبه را نها آ از عامل هر فاصله و منفی و مثبت آلایده نقاط مجموعه بایستمی حال*

 

 آل مثبت و منفیایده :4جدول

 

 

 باشد، تر نزدیک 5 به آن ضریب نزدیکی که ایگزینه که ترتیب این به شدند؛ بندیرتبه )عوامل(ها گزینه نزدیکی، ضریب محاسبه با *نهایتاً

 .بود خواهد بهتری رتبه دارای

 یمنف و مثبت یها آل دهیا تا ها نهیگز صلهفا. 5دول

 آل یدها ینهتا گز یکینزد یآل منف یدهفاصله تا ا آل مثبت یدهفاصله تا ا ها ینهگز

C33 1.133 1.11. 1.953 

C39 1.151 1.115 1.166 

C31 1.116 1.1.1 1.166 



 331-393، ص 3131، تیر 3، جلد  31المی، شماره علوم انسانی اس
ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 

  

121 
 

C31 1.11 1.1.1 1.6 

C93 1.115 1.1.6 1.631 

C99 1.3 1.195 1.933 

C91 1.151 1.113 1.195 

C91 1.16. 1.161 1.151 

C91 1.151 1.111 1.119 

C13 1.15. 1.116 1.931 

C19 1.335 1.113 1.1.3 

C11 1.111 1.165 1.111 

C11 1.13 1.11 1.11. 

C13 1.1.. 1.11. 1.1.3 

C19 1.31. 1.135 1.311 

C11 1.31. 1.193 1.361 

C11 1.113 1.16. 1.119 

C13 1.115 1.151 1.633 

C19 1.131 1.193 1.916 

C11 1.1.5 1.11. 1.1.6 

C11 1 1.399 3 

C11 1.1.1 1.113 1.115 
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 گيريبحث و نتيجه
 سیستم یک تعریف آرزوی سازمانها ترینبزرگ امروزه. است آن سازیپیاده چگونگی و دانش مدیریت درک هاسازمان اصلی چالش

 در باید دانشگر سازمانهای عنوان به پژوهشی و آموزشی و موسسات دانشگاهها شک،بی است. موفق روش به آن اداره و مناسب دانش مدیریت

 و موفقیت کلیدی عوامل شناسایی مستلزم امر این و شوند ظاهر پیشرو هایسازمان نقش در مدیریت دانش مناسب سیستم استقرار و طراحی

 این هاییافته انجام داد. دانش مدیریت استقرار زمینه در عوامل این بندیرتبه برمبنای ملیع اقدام بتوان تا است عوامل بندی اینرتبه و

 کرده بندیرتبه تاپسیس به روش دانشگاه آزاد اسالمی شهرستان بروجرد در دانش مدیریت سازیپیاده موفقیت کلیدی عوامل که پژوهش

 سوم باشد و رتبهافراد می به دانش انتقال روشهای آموزش رتبه دوم دانش، ارزیابی مناسب هایمقیاس احصای به مربوط یک رتبه است،

 در را بودن محور دانش عالی، آموزش موسسات ارشد مدیریت هست نیاز آموزشی است که گروههای و هادانشکده در دانش چرخه استقرار

دانشگاه آزاد  در چه اگر بندیرتبه این شود. داده اهمیت الکام اطالعات فناوری هایساخت زیر به و داشته باشند مدنظر افراد جذب فرایند

 .دارد را آموزشی مراکز سایر به تعمیم قابلیت اما است، گرفته اسالمی شهرستان بروجرد صورت
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