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چکیده
هدف :در اين پژوهش ،سطح نیروی انسانی (کارکنان عادی  ،کارکنان کلیدی  ،مديران ارشد) ،باا تجهاب باب
زير معیارهای حجزههای مديريت دانش و حجزههای پنجگانب مديريت دانش (داده  ،اطالعات ،دانش ،خارد،
کارکنان) با استفاده از تحلیل سلسلب مراتبی فازی باهدف بیشینبسازی مديريت دانش در شرکتهای پاروهه
محجر (شرکت گسترش هجانجردی پارس يا پاديکج  ،شرکت مهندسی سپتا و شرکت خادماتی مهندسای اوا
بهبجد) اولجيتبندی شدهاند .روش :برای تحلیل اطالعات ببدستامده از روش تحلیل سلسلب مراتبای فاازی
( )FAHPاستفاده میشجد .روش تحلیل تجسعبای چانگ مجرد استفاده قارار گرفات .هامعاب امااری تحقیا
عبارت بجد از کارشناسان خبره شرکتهای پروهه محجر کب تعداد انها بالغبر  60نفر بجد و ابزار گارداوری
دادهها ،اسناد و پرسشنامب بجد .یافتهها :با تجهب بب پاسخهايی کب ببوسایلب گاروه تصامیمگیرناده ارائاب شاد.
نتايج نشان داد کب ترتیب نهايی اهمیت معیارهای مديريت دانش باب ايان راجرت باجد کاب داده باا اخاتالف
وزنی فاحش در اولجيات نسسات قارار دارد و خارد ،کارکناان ،داناش  ،اطالعاات در اولجيات بعادی قارار
میگیرند  .در مقايسب  1شاخص ،با تجهب بب داده ،مشسص شده اسات کاب تحلیال نمار مشاتريان در اولجيات
نسست قرار میگیرد ،در مقايساب  1شااخص باا تجهاب باب اطالعاات مشاسص شاده اسات کاب همااهن ی و
يکپارچبسازی اطالعاتی در درون سازمان در اولجيت نسست قرار میگیرد .در مقايسب  1شاخص با تجهب باب
 .6استاد دانش اه پیام نجر تهران ،دانشکده مديريتsarlak1@yahoo.com ،
 .0دانشامجختب مقطع کارشناسی ارشاد دانشا اه پیاام ناجر ،دانشاکده ماديريتArezukeshavarz14@yahoo ،
.com
 .3دانشاااااکجی دکتااااارای دانشااااا اه پیاااااام ناااااجر تهاااااران ،دانشاااااکده ماااااديريت( ،نجيسااااانده مسااااا جل)
Elhamkeshavarz14@yahoo.com
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دانش  ،مشسص شده است کب میزان تجسعب کاربرد دانش در سازمان در اولجيت نسست قارار مایگیارد .در
مقايسب  1با تجهب بب خرد  ،مشسص شده است کب قابلیتهای نجاوری در کارکنان در اولجيت نسسات قارار
میگیرد .در مقايسب  1شاخص با تجهب بب کارکنان مشسص شاده اسات کاب نارر کارکناانی کاب ساازمان را
ترک کردهاند در اولجيت نسست قرار میگیرد .نتیجهگیری :نتايج ببدستامده نشاان داد کارکناان عاادی
در اولجيت نسست و مديران ارشد در اولجيت دوم کارکنان کلیدی در اولجيت اخر قرار میگیرد.

واژگان کلیدی :تحلیل سلسله مراتبی فازی ،مدیریت دانش ،منابع انسانی.

مقدمه و بیان مسئله
امروزه سازمانها بر ببکارگیری سرمايب انسانی در مجاههاب باا تن ناهاای باازار کاار تمرکاز
دارند ،کارکنان نیز بب دنبال انتشار دانش خجد در سراسر ساازمان هساتند .بناابراين ابزارهاای
رقابتی پیشین و سنتی منع شده است .در حال حاضر ابزارهای سنتی برای ارتقاا در ساازمان
همچااجن انحصااار اطالعااات و ممانعاات از مجفقیاات همکاااران غیرقاباالقبااجل اساات .همااب
عملکردهای تکاری مجف از دستفروشای در خیاباان گرفتاب تاا  066شارکت اول مجفا و
پیشرو دنیا تاا حادودی ،از "از ماديريت داناش" اساتفاده مایکنناد( .برگارون)6339،06،6
مديريت دانش ببعنجان يك نیروی مثبت در ايکاد سازمانهاای ناجاور شاناختب شاده اسات
(کنجلی .)0666 ،0در عصر ههانیشدن ،رشد دانش بسیار سريع بجده ،ببگجنبای کب در قرن
بیستم 36 ،دررد يافتبهای فناوری و دانش و نیز  96دررد تمام دانش و اطالعات فنی در
ههان تجلید شده است و هر پنج سال و نیم حکم دانش دو برابار مایشاجد؛ ايان در حاالی
است کب عمر متجسط ان ،کمتر از چهار سال است .انطباق با تغییرات محیط رقابتی نیازمند
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اهرای اثربسش استراتژی مديريت دانش هستند .در محیط ناپايدار و پیچیده امروز ،داناش
ببعنجان يك دارايی ارزشمند شناختب میشجد .اين تحجل ،باعث ايکاد ن رشهای هديدی
در مديريت کسبوکار با نام مديريت دانش شده اسات .تغییار در عملکردهاای ماديريت
امری ضروری و اهتنابناپذير است .ازاينرو انجاع مؤسسات ببمنمجر بقا و تجسعب خاجيش
و نیز انطباق با تغییرات محیط رقابتی نیازمند اهرای اثربسش استراتژی کب ماديريت داناش
1. Bergeron
2. Connelly
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هستند (کینگ و همکاران )0663 ،6بنابراين کساانی ماديريت داناش را بابعناجان مسااطره
تلقی میکنند ،مزايای حارل از ببکارگیری ان را از دست خجاهند داد .ديدگاههای مبتنی
بردانش اشاره دارند کب منابع فکری بابعناجان دارايایهاای کلیادی ساازمانهاا ،منکار باب
نجاوری و پايداری مزيت رقابتی میشجند (چاجی و همکااران )0663 ،0ازايانرو ماديريت
دانش مقجلبای مهمتر از خجد دانش محسجب میشجد و در سازمانها باب دنباال ان اسات تاا
نحجه چ جن ی تبديل اطالعات و دانستبهای فردی و ساازمانی را باب داناش و مهاارتهاای
فردی و گروهی تبیین و روشن نمايد .سازمانها بايد محیطی برای اشتراک ،انتقاال و تقابال
دانش در میان اعضا باب وهاجد اورناد و افاراد را در ههات باا مفهاجم کاردن تعامالتشاان،
امجزش دهند .مطالعات فجگاتب و همکارانش 3نشان مایدهاد کاب رابطاب قاجی و مثبتای باین
مديريت دانش و بهباجد عملکارد کارکناان ساازمان وهاجد دارد و وهاجد فراينادهای قاجی
مديريت دانش در سازمانها و درگیر کردن کارکنان با اين فرايندها باعث افزايش کاارايی،
اثربسشی ،تمايز ،بهبجد عملکرد کارکنان و سازمان در مقايسب با سااير ساازمانهاا مایشاجد.
کارکنااان نقااش اراالی را در فرايناادهای مااديريت دانااش و بهبااجد عملکاارد سااازمان بااازی
میکنند .بهبجد سرعت و ارتقای کیفیت عملکرد سازمان نیز سطح رضاايت مشاتريان را باا
میبرد؛ اما انچب حائز اهمیت است ،چ جن ی اداره دانش سازمان اسات و ايان امار نیازمناد
مديريت رحیح دانش است .با تجهب بب اينکب امروزه مهمترين ويژگی ههاان رقابات ،تغییار
است ،سازمانها و شرکتها ناچار هستند با تکیببر افراد سازمان ببعنجان مهامتارين سارمايب
سازمان انها را بب درک ،فهم ،ارائاب دانساتبهاا و ايادههاای هدياد و اساتفاده علمای از ان
دانش است (فجگانب و همکاران .)0669 ،4کارکنان میتجانند از اين طري نمامهای مديريت
دانش تکارب و تسصصهای خجد را در اختیار ساير کارکناان قارار دهناد و بابايانترتیاب
1. King et al
2. Choi et al
3. Fugate et al
4. Fugate et al
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باعث بهبجد عملکرد يکادي ر و درنهايات منکار باب بهباجد عملکارد ساازمان شاجند ( .هاج
ولی .)0669،6قصد اين تحقی بررسی نقش مديريت دانش در ارزيابی و اولجيتبندی مناابع
انسانی در شرکتهای پروهه محجر (شرکت گسترش هجانجردی پارس ياا پااديکج ،شارکت
مهندسی سپتا و شرکت خدماتی مهندسی اوا بهباجد) اسات .مسا لب پاژوهش حاضار ،تعیاین
ترتیب اهمیت حجزههای پنجگانب مديريت دانش (داده ،اطالعات ،دانش ،خارد ،کارکناان)
و بررسی رابطب متغیرهای مديريت داناش باا زيار معیاارهاای انهاا و ساطح نیاروی انساانی
(کارکنان عادی ،کارکنان کلیدی ،مديران ارشد) است.
مدیریت دانش :ماديريت داناش ،عباارت اسات از اساتراتژی بهینابساازی ساامانمند
کسبوکار کب اطالعات ضروری مرباج باب کسابوکاار را باب نحاجی انتسااب ،عصااره
گیری ،ذخیره و سازماندهی میکند تا عملکرد کارکنان و قدرت رقابت سازمان را بهباجد
بسشد (بینچینا و همکااران )0660 ،0در تعريا

دي اری ماديريت داناش عباارت اسات از

فرايند ايکاد ،تأيید ،ارائب ،تجزيع و کاربرد دانش است .اين پانج عامال در حاجزه ماديريت
دانش برای يك سازمان زمینۀ امجزش ،بازخجرد ،امجزش مکدد و ياا حاذف اماجزش را
فراهم میاورد کب معمج ً برای ايکاد ،ن هداری و احیا قابلیتهای سازمان مجردنیاز است
(بات.)0666 ،3

پیشینه پژوهش
پژوهشهايی کب تاکنجن در خارج و داخال کشاجر در ماجرد رابطاب باین ماديريت داناش و
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بهبجد عملکرد رجرت گرفتب ازهملب:
رهايی پجر و رحیمی ( )6330در تحقیقی بب بررسی رابطب بین تباديل ماديريت داناش و
عملکرد اعضاای هیاأت علمای دانشا اه ارافهان پرداختاباناد .اطالعاات تحقیا از طريا

1. Joo & Lee
2. Amtzen Bechina
3. Bhatt
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پرسشنامبای کب  30نفر از اعضای هیأت علمی دانش اه هجاب داده بجدند ،همعاوری شاد.
نتايج تحلیل اطالعات ببدستامده نشان داد کب:


بین ابعاد فرايند تباديل ماديريت داناش و میازان عملکارد امجزشای اعضاای هیاأت
علمی همبست ی متجسط و مستقیمی وهجد داشت.



بین ابعاد اهتماعی ساازی داناش و میازان عملکارد پژوهشای اعضاای هیاأت علمای
همبست ی خطی وهجد داشت.



بین ابعاد برونیسازی دانش و میزان عملکرد اعضای هیأت علمی همبست ی متجساط
و مستقیمی وهجد داشت.



بین ابعاد برونیسازی دانش و میازان عملکارد امجزشای و پژوهشای اعضاای هیاأت
علمی همبست ی وهجد داشت.
زاهدی و نکاری ( )6330در تحقیقی بب بررسی بهرهوری منابع انسانی و مديريت داناش

پرداختند .رمز مجفقیت سازمانها در بهرهوری و مديريت دانش است .در هر دو انها منابع
انسانی نقش کلیادی ايفاا مایکنناد .بهارهوری مناابع انساانی ،ماديريت داناش و ماديريت
استراتژيك از مفاهیمی هستند کب کامالً باهم در ارتبا بجده و همدي ر را تکمیل کرده و
خاریت همافزايی دارند و هر سب مجهب افزايش تجانمندی منابع انسانی و افزايش قادرت
رقابت سازمانها میگردند .بنابراين ،مديران نمیتجانند بدون تجهاب باب هار ياك از انهاا
انتمار مجفقیت در امجر دي ر و درنهايت ،تحق مطلجب اهداف سازمانی را داشتب باشند .بب
همین دلیل تجریب میشجد کب مديران درک خجد را از اين مفاهیم افزايش داده و در عمال
راحی و دانايیفرد ( )6394در تحقیقی بب بررسای نقاش تساهیم داناش در رابطاب میاان
اهزای سرمايبهای فکری و رفتاار نجاوراناب پرداختناد .هادف پاژوهش حاضار ،طراحای و
برازش مدلی از روابط میان اهزای سرمايب فکری و رفتار نجاورانب با تجهب باب نقاش مداخلاب
گرانب تسهیم دانش است .نتايج پژوهش نشان داد کب سارمايب فکاری بابطاجر مساتقیم رفتاار
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همچنین سرمايب فکری در سازمانهای مجردمطالعب با تسهیم دانش رابطب معناداری ندارد؛ اما
تمايالت افراد و هنکارهای ذهنی کارکنان بر قصد و نیت انان نسابت باب تساهیم داناش اثار
میگذارد و اين خجد بب بهبجد رابطب میاان اهازای سارمايب فکاری و رفتاار نجاوراناب کماك
میکند.
چجی و هجنگ )0666( 6در تحقیقی بب بررسای "تاأثیر اعاالن اساتراتژیهاای ماديريت
دانااش و باار سااهم بااازار شاارکتهااا " پرداختاابانااد .در اياان پااژوهش بااب ارزيااابی عملکاارد
شرکتهای امريکايی بین سالهای  6993تاا  0663پرداختاب شاده اسات .نتاايج نشاان داده
است کب بین اعالن استراتژیهای مديريت دانش و افزايش تعاامالت مثبات در باازار رابطاب
مستقیمی وهجد دارد .بسصجص استراتژیهايی کاب تأکیاد انهاا بار ( )6قابلیات اساتفاده از
دانش محدود از طري فناوری اطالعات و ( )0تسهیم دانش از طري بحاثهاای غیررسامی
کارکنان است کب همکاریهای غیررسمی باعث بهبجد عملکرد میشجد.
لیائج و وو )0666( 0در پژوهشی بب بررسی رابطب بین مديريت دانش ،يادگیری ساازمانی
و نجاوری سازمانی پرداختباند .اطالعات اين تحقی از طري پرسشنامب کب بین  6666مکلاب
برتر و  666شرکت مالی برتر تجزيع شده بجد ،بب دست امد .يافتبها نشان داد کب بین اين سب
مؤلفب همبست ی مثبتی وهجد دارد و مهمتر اينکب:
 .6شرکتها و سازمانهايی کب مديريت داناش در انهاا در ساطح مطلاجبی قارار دارناد
تجانايی بیشتری برای با بردن نجاوری سازمانی دارند.
 .0شرکتها و سازمانهايی کب مديريت داناش در انهاا در ساطح مطلاجبی قارار دارناد
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تجانايی بیشتری برای با بردن يادگیری سازمانی دارند.
 .3شرکتها و سازمانهايی ناجاوری ساازمانی در انهاا در ساطح مطلاجبی قارار دارناد
تجانايی بیشتری برای با بردن يادگیری سازمانی دارند.

1. Choi & Jong
2. Liao & Wu
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 .4و درنهايت نتايج نشان داد کب يادگیری سازمانی يك متغیر میانی بین مديريت دانش و
نجاوری سازمانی است.
Out put

Process

نوآوری سازمانی

In put

مدیریت دانش

یادگیری سازمانی

شکل  .1رابطه بین مدیریت دانش ،یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی

در پژوهشی فجگاتب و همکاران ( )0669بب بررسای رابطاب باین ماديريت داناش و بهباجد
عملکرد سازمانی شرکتهای لکستیك در زمیناب ماديريت و فنااوری اطالعاات در امريکاا
پرداختباند .نتايج اين تحقی نشان میدهد کاب رابطاب قاجی و مثبتای باین ماديريت داناش و
بهبجد عملکرد سازمانی وهجد دارد .يافتابهاا نشاان داده اسات کاب وهاجد فراينادهای قاجی
مديريت دانش در اين سازمانها و درگیر کردن کارکناان باا ايان فراينادها باعاث افازايش
کارايی ،اثربسشی ،تمايز و بهبجد عملکرد سازمان در مقايساب باا سااير ساازمانهاا مایشاجد.
نتايج نشان مایدهاد کاب کارکناان نقاش ارالی را در فراينادهای ماديريت داناش و بهباجد
عملکرد سازمان بازی میکنند.
پاسخگویی دانشمدار

تمایز

بهبود عملکرد بخش

اثربخشی

کارایی
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بهبود عملکرد سازمانی

تسهیم دانش

انتشار دانش

تولید دانش

شکل  .2رابطه بین مدیریت دانش و بهبود عملکرد سازمانی
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در پژوهشی دي ر ئج و تسجی )0669( 6بب بررسی رابطب باین ماديريت داناش و بهباجد
يادگیری الکترونیکی در دانش اه پلی تکنیك هنگکنگ پرداختباند .نتايج تحقیقات انها
نشان داد کب بین ابعاد و فرايندهای مديريت دانش با يادگیری مؤثر الکترونیکی رابطاب قاجی
و مستقیمی وهجد دارد .يافتبها نشان داده است کب مديريت دانش زمینبای را فراهم میکناد
کب کاربران در همبها بتجانند با خل  ،تسهیم و نشر دانش باعث بهبجد عملکرد خاجد و سااير
کاربران شجند .ماديريت داناش محایط ياادگیری را گساترش داده و باب ياادگیری سارعت
میبسشد .ابزارهايی کب مديريت دانش در اختیار کااربران قارار مایدهاد شاامل :ارتباطاات
ايمیلی ،چت رومها ،مجتجرهای هستکج ،اتاقهای بحث و مشاوره . . . . ،از طريا ماديريت
دانش کاربران میتجانند برای ارتقا و بهبجد يادگیری ،نیازهای دانشی خاجد را برنامابريازی،
هدفگذاری و اولجيتبندی کنند.

روششناسی پژوهش
در پژوهش حاضر از مدل مفهجمی ون )0669( 0استفاده شده است .مدل مذکجر در شکل 3
امده است.
بارای تحلیاال اطالعاات باابدسااتاماده از روش تحلیاال سلساالب مراتبای فااازی 3اسااتفاده
میشجد .روش مجرداستفاده روش تحلیل تجسعبای 4چانگ ( 0)6991است .نمرات خبرگاان
شرکتهای پژوهش محجر در مجر د مقايسب عنارار هار ساطح مادل باا اساتفاده از میاان ین
هندسی تلفی شده و درنهايت يك هدول مقايساب زوهای بارای مقايساب عنارار هار ساطح
ببدستامده است .سپس وزن مرباج باب هرياك از عنارار در هار ساطح باا روش تحلیال
سا ،ار ،شراه  1تابستان 34
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سلسلب مراتبی فازی ببدستامده است .باا تجهاب باب ماهیات مجضاجعی مادل تحقیا و نمار
اساتید ،کارشناسان خبره شرکتهاای پاروهه محاجر هامعاب امااری ايان تحقیا را تشاکیل

1. Lau & Tsui
2. Wen
3. FAHP
4. Extent Analysis Method
5. Chang
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میدهند .بر اين اسااس ،شارکتهاای پاروهه محاجر کاب در ايان تحقیا مجردبررسای قارار
گرفتباند شامل:
 -6شرکت گسترش هجانجردی پارس ياا پااديکج  -0شارکت مهندسای ساپتا  -3شارکت
خدماتی مهندسی اوا بهبجد میباشند .در اين مرحلب خبرگاان میازان اهمیات هار ياك
گزينبهای مجردنمر را تعیین میکنند .تعداد خبرگان شرکتکننده در ايان تحقیا 60
نفر بجده کب عالقبمند بب بحثهای بهبجد و از مديران باسابقب
بین  3تا  06سال در شرکتهای فجقالذکر بجدهاند .ابزارهای ارلی در اين تحقی اسناد و
مدارک و پرسشنامب است .در پرسشنامب محق از خبرهها خجاستبشده نمرات خجد را در
مجرد مقايسب بین عنارر مدل مفهجمی بیان کنند .در اين میان ههت اخذ نمرات خبرگان در
قالب عبارات کالمی از عبارات کالمی مندرج در هدول زير استفاده شده است .
جدول  .1طیف مقیاس فازی مفاهیم زبانی
معکجس اعداد فازی مثلثی

اعداد فازی مثلثی

مقیاس زبانی

)(1, 1, 1

)(1, 1, 1

اهمیت برابر

)(1/5,1/3, 1

)(1, 3, 5

کمی مهمتر

)(1/7,1/5, 1/3

)(3, 5, 7

مهمتر

)(1/9, 1/7, 1/5

)(5, 7, 9

خیلی مهمتر

)(1/11, 1/9, 1/7

)(7, 9, 11

فجقالعاده مهمتر

سا ،ار ،شراه  1تابستان 34
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شکل  .3نمایش روابط سلسله مراتبی مدیریت دانش (ون )2002 ،
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یافتههای پژوهش
برای مقايسب معیارهای مديريت دانش (داده ،اطالعاات ،داناش ،خارد ،کارکناان) ،وزن هار
يك از اين عنارر در هدول  0نشان داده شده است .
جداول  .2اوزان نهایی نرمال شده عناصر مدیریت دانش
کارکنان

خرد

دانش

اطالعات

داده

6/630

6/003

6/614

6/660

6/033

w

با تجهب بب پاسخهايی کب ببوسیلب گروه تصمیمگیرناده در هاداول  0ارائاب شاد .باب ايان
نتیکب رسیديم کب ترتیب نهايی اهمیت معیارهای مديريت دانش باب ايان راجرت اسات کاب
داده باا اخااتالف وزنای فاااحش در اولجيات نسساات قارار دارد و خاارد ،کارکناان ،دانااش ،
اطالعات در اولجيت بعدی قرار مایگیرناد .بارای ساطح زيار متغیارهاای (داده ،اطالعاات،
دانش ،خرد ،کارکنان)  0هدول مقايسب زوهی داريم کب بب ترتیب با تجهب داده ،اطالعاات،
دانش ،خرد ،کارکنان میباشند ،نتايج و يافتبهای نهايی حارال از اوزان مؤلفابهاای فرعای
هر يك از عجامل در هداول ( )3تا ( )0امده است
جداول  .3اوزان نهایی نرمال شده زیر معیارهای مدیریت دانش با توجه به معیار داده

پاي اه داده

برنامبريزی

دانشی

سازمان کب قابلیت

بهبجد ارائبشده

دانشی

مجهجد در

تبديل بب دانش را

تجسط

سازمان

دارند

کارکنان

6/619

6/606

6/600

6/644

مشتريان /بررسی
شکايات مشتريان
6/061

w

در مقايسب  1شاخص (تحلیل نمر مشتريان ،تعداد طرحهای بهبجد ارائبشده تجسط
کارکنان ،اطالعات مجهجد در سازمان کب قابلیت تبديل بب دانش را دارند ،استانداردهای
دانشی مجهجد در سازمان ،برنامبريزی دانشی ،پاي اه داده) ،با تجهب بب داده ،طب هدول 3
مشسص شده است کب تحلیل نمر مشتريان در اولجيت نسست قرار میگیرد و پاي اه داده،
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6/634

استانداردهای

اطالعات مجهجد در

تعداد طرحهای

تحلیل نمرات
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اطالعات مجهجد در سازمان کب قابلیت تبديل بب دانش را دارند استانداردهای دانشی
مجهجد در سازمان ،برنامبريزی دانشی و تعداد طرحهای بهبجد ارائبشده تجسط کارکنان بب
ترتیب در اولجيت بعدی قرار میگیرند.
جداول  .4اوزان نهایی نرمال شده زیر معیارهای مدیریت دانش با توجه به معیار اطالعات
کارايی و اثربسشی
نرمافزارهای
کاربردی در
سازمان
6/633

قابلیتهای
مديريت اطالعات
مجهجد در سازمان
6/661

هماهن ی و

ساختار

يکپارچبسازی

شبکبهای

ببروزرسانی

اطالعاتی در

ارتباطی و

دانش

درون سازمان

اطالعاتی

6/060

6/603

6/690

استفاده از
شبکبهای
اطالعاتی
6/636

w

در مقايسب  1شاخص (اساتفاده از شابکبهاای اطالعااتی ،بابروزرساانی داناش ،سااختار
شبکبهای ارتباطی و اطالعااتی ،همااهن ی و يکپارچابساازی اطالعااتی در درون ساازمان،
قابلیااتهااای مااديريت اطالعااات مجهااجد در سااازمان ،کااارايی و اثربسشاای ناارمافزارهااای
کاربردی در سازمان) با تجهب بب اطالعات  ،نتايج بر اساس هدول  4مشسص شده است کاب
هماهن ی و يکپارچبسازی اطالعاتی در درون ساازمان در اولجيات نسسات قارار مایگیارد
ببروزرساانی داناش ،کاارايی و اثربسشای نارمافزارهاای کااربردی در ساازمان ،اساتفاده از
شاابکبهااای اطالعاااتی ،ساااختار شاابکبهااای ارتباااطی و اطالعاااتی و قابلیااتهااای مااديريت
اطالعات مجهجد در سازمان بب ترتیب در اولجيت بعدی قرار میگیرند .
جداول  .5اوزان نهایی نرمال شده زیر معیارهای مدیریت دانش با توجه به معیار دانش
سا ،ار ،شراه  1تابستان 34
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نقش نجاوریهای
ايکادشده در بهبجد
فناوریها در
سازمان
6/604

ارزيابی

بب اشتراکگذاری

عملکرد مبتنی

دانش تجسط

بر دانش

کارکنان

6/601

6/603

پشتیبانی و تعهد
مديريت بب
ببکارگیری دانش
و مديريت دانش
6/604

میزان تجسعب

نرر

کاربرد دانش

نجاوریها

در سازمان

در سازمان

6/633

6/600

در مقايسب  1شاخص نرر نجاوریها در سازمان ،میزان تجسعب کاربرد دانش در سازمان،
پشتیبانی و تعهد مديريت بب ببکارگیری دانش و مديريت دانش ،بب اشتراکگاذاری داناش

w
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تجسط کارکنان ،ارزيابی عملکرد مبتنی بر دانش ،نقاش ناجاوریهاای ايکادشاده در بهباجد
فناوریها در سازمان با تجهب بب دانش  ،نتايج بر اساس هدول  0مشاسص شاده اسات کاب
میزان تجسعب کاربرد دانش در سازمان در اولجيت نسست قرار میگیارد و ارزياابی عملکارد
مبتنی بر دانش ،نرر نجاوریها در سازمان ،بب اشتراکگذاری دانش تجسط کارکنان ،نقاش
نجاوریهای ايکادشده در بهبجد فناوریها در سازمان با تجهب بب دانش و پشتیبانی و تعهاد
مديريت بب ببکارگیری دانش و مديريت دانش بب ترتیب در اولجيت بعدی قرار میگیرند .
جداول  .6اوزان نهایی نرمال شده زیر معیارهای مدیریت دانش با توجه به معیار خرد
تعداد

بهبجد سطح

اختراعات

درامدی

ثبتشده در

کارکنان ناشی

سازمان

از نجاوریها

6/604

6/619

میزان

قاب

سرمايبگذاری

لتهای

انکامشده بر روی

نجاوری در

کارکنان کلیدی

کارکنان

6/613

6/636

میزان احراز
رالحیت
کارکنان
6/614

احترام بب حقجق
مالکیت معنجی و
فکری
6/649

w

در مقايسب  1شاخص (احترام بب حقجق مالکیت معنجی و فکری ،قابلیتهای نجاوری در
کارکنان ،میزان سرمايبگذاری انکامشده بر روی کارکنان کلیدی ،میزان احاراز راالحیت
کارکنان ،بهبجد سطح درامدی کارکنان ناشی از نجاوریها ،تعداد اختراعات ثباتشاده در
سازمان) با تجهب بب خرد  ،نتايج بار اسااس هادول  1مشاسص شاده اسات کاب قابلیاتهاای
نجاوری در کارکنان در اولجيت نسسات قارار مایگیارد و تعاداد اختراعاات ثباتشاده در
سااازمان ،بهبااجد سااطح دراماادی کارکنااان ناشاای از نااجاوریهااا ،میاازان احااراز رااالحیت
کارکنان  ،میزان سرمايبگذاری انکاامشاده بار روی کارکناان کلیادی و احتارام باب حقاجق
سا ،ار ،شراه  1تابستان 34

مالکیت معنجی و فکری بب ترتیب در اولجيت بعدی قرار میگیرند .
جداول  .7اوزان نهایی نرمال شده زیر معیارهای مدیریت دانش با توجه به معیار کارکنان
هزينب

تعداد کارکنان

امجزشی

درگیر در

کارکنان

مديريت دانش

6/611

6/600

تعداد کارکنان
کلیدی کب
گجاهیهای مهارتی
کسب کردهاند
6/603

میان ین

ن رش

نرر کارکنانی

نرر رشد

کارکنان بب

کب سازمان را

کارکنان

مقجلب کار

ترک کردهاند

6/619

6/644

6/694

w
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در مقايسب  1شاخص (نرر کارکنانی کب سازمان را ترک کردهاند .ن ارش کارکناان باب
مقجلب کار ،میان ین نرر رشد کارکنان ،تعاداد کارکناان کلیادی کاب گاجاهیهاای مهاارتی
کسب کردهاند  ،تعداد کارکنان درگیر در مديريت داناش و هزيناب امجزشای کارکناان) باا
تجهب بب کارکنان  ،نتايج بر اساس هادول  0مشاسص شاده اسات کاب نارر کارکناانی کاب
سازمان را ترک کردهاند در اولجيت نسست قرار مایگیارد و تعاداد کارکناان کلیادی کاب
گجاهیهای مهارتی کسب کردهاند ،میان ین نرر رشد کارکنان ،هزينب امجزشای کارکناان،
تعداد کارکنان درگیر در مديريت دانش ن رش کارکنان بب مقجلب کار بب ترتیب در اولجيت
بعدی قرار میگیرند  .برای اين سطح از مدل مفهجمی يعنی سطح نیاروی انساانی (کارکناان
عادی ،کارکنان کلیدی ،مديران ارشد)  36مقايسب زوهی داريم کب بب ترتیب با تجهب بب زير
متغیرهای (داده ،اطالعات ،دانش ،خرد ،کارکنان) میباشند .در مقايسب  3عنصار مرباج باب
مربج بب سطح نیروی انسانی با تجهب بب تحلیل نمار مشاتريان ،همااهن ی و يکپارچابساازی
اطالعاتی در درون سازمان ،تعداد اختراعات ثبتشده در سازمان ،مشسص شد کاب ماديران
ارشد در اولجيت نسست و کارکنان کلیدی در اولجيات دوم  ،کارکناان عاادی در اولجيات
اخر قرار میگیرد .در مقايسب  3عنصر مربج بب سطح نیروی انسانی باا تجهاب باب اطالعاات
مجهجد در سازمان کب قابلیت تباديل باب داناش را دارناد ،نارر ناجاوریهاا در ساازمان ،باب
اشتراک گذاری دانش تجسط کارکنان ،بهبجد سطح درامدی کارکنان ناشی از نجاوریهاا،
تعداد کارکنان درگیر در ماديريت داناش و هزيناب امجزشای کارکناان ،مشاسص شاد کاب
کارکنان عادی در اولجيت نسست  ،کارکنان کلیدی در اولجيات دوم و کارکناان ارشاد در
سا ،ار ،شراه  1تابستان 34

اولجيت اخر قرار میگیرد  .در مقايسب  3عنصر مربج بب سطح نیاروی انساانی باا تجهاب باب
تعداد طرحهای بهبجد ارائبشده تجسط کارکنان ،استانداردهای دانشای مجهاجد در ساازمان،
برنامبريزی دانشی ،پاي اه داده ،استفاده از شبکبهای اطالعاتی ،ببروزرسانی دانش ،سااختار
شبکبهای ارتباطی و اطالعااتی  ،کاارايی و اثربسشای نارمافزارهاای کااربردی در ساازمان،
میزان تجسعب کاربرد دانش در سازمان ،نقش نجاوریهای ايکادشاده در بهباجد فاناوریهاا
در سازمان ،قابلیتهای ناجاوری در کارکناان  ،میازان سارمايبگاذاری انکاامشاده بار روی
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کارکنان کلیدی ،میزان احاراز راالحیت کارکناان ،نارر کارکناانی کاب ساازمان را تارک
کردهاند مشسص شد کب کارکنان عادی در اولجيت نسست  ،مديران ارشد در اولجيات دوم
و کارکنان کلیدی در اولجيت اخر قرار میگیرد .در مقايسب  3عنصر مربج بب سطح نیروی
انسانی با تجهب بب میان ین نارر رشاد کارکناان ،تعاداد کارکناان کلیادی کاب گاجاهیهاای
مهارتی کسب کردهاند ،ارزيابی عملکرد مبتنی بر دانش ،مشسص شد کب ماديران ارشاد در
اولجيت نسست و کارکنان عادی در اولجيت دوم و کارکنان کلیدی در اولجيت اخار قارار
میگیرد .در مقايسب  3عنصر مربج بب سطح نیاروی انساانی باا تجهاب باب احتارام باب حقاجق
مالکیت معنجی و فکری ،ن ارش کارکناان باب مقجلاب کاار ،پاي ااه داده ،مشاسص شاد کاب
کارکنان کلیدی در اولجيت نسست و کارکناان عاادی در اولجيات دوم  ،ماديران ارشاد در
اولجيت اخر قرار میگیرد.
جدول  .8تلفیق اوزان سه سطح و محاسبه وزن نهایی سطح نیروی انسانی با هدف بیشینهسازی
مدیریت دانش
کارکنان عادی

کارکنان کلیدی

مديران ارشد

6/310

6/099

6/330

w

طب هدول شماره  3وزن عنارر سب سطح با هم تلفی شاده و وزن نهاايی ساطح نیاروی
انسانی (کارکنان عادی  ،کارکنان کلیدی  ،مديران ارشاد) باا هادف بیشاینبساازی ماديريت
دانش ببدستامده اسات .هماانطاجر کاب در هادول ماذکجر اماده اسات ،ازنمار ماديران
کارکنان عادی در اولجيت نسسات و ماديران ارشاد در اولجيات دوم کارکناان کلیادی در
اولجيت اخر قرار میگیرد.

بحث و نتیجهگیری
در اين پژوهش  ،رابطب سطح نیاروی انساانی (کارکناان عاادی ،کارکناان کلیادی ،ماديران
ارشد) با تجهب بب زير معیارهای حجزههای مديريت دانش و حاجزههاای پانجگاناب ماديريت
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دانش (داده ،اطالعات ،دانش ،خرد ،کارکنان) مطالعب گرديد .نیاروی انساانی باا اساتفاده از
 AHPفازی بر اساس نمر  60مدير خبره شرکتهای مستل

در شرکتهاای پاروهه محاجر

در ايران مقايسب شدند .نتايج ببدستامده حااکی از ان اسات کارکناان عاادی در اولجيات
نسست و مديران ارشد در اولجيت دوم کارکنان کلیادی در اولجيات اخار قارار مایگیارد.
همچنین در مقايسب اين تحقی بامطالعاب ون در ساال  0669متاذکر مایگاردد کاب پاژوهش
حاضر با تکنیك  AHPفازی رجرت گرفتب درحالیکب مطالعب ون در سال  0669با تکنیك
 AHPرجرت گرفتب است در مطالعب فینگ ون در سال  0669اطالعات  ،داناش ،کارکناان،
خرد و داده بب ترتیب بیشترين اهمیت را دارا میباشند ،درحالیکب در پژوهش حاضار داده ،
خرد ،کارکنان ،دانش ،اطالعاات باب ترتیاب بیشاترين اهمیات را دارا مایباشاند .در تحقیا
فینگ ون و پاژوهش حاضار تحلیال نمارات مشتريان/بررسای شاکايات مشاتريان باا ترين
اهمیت را با تجهب بب شاخص داده دارا اسات .در تحقیا فیناگ ون ،اساتفاده از شابکبهاای
اطالعاتی با ترين اهمیت را در شاخص اطالعات دارا است درحاالیکاب در تحقیا حاضار
هماااهن ی و يکپارچاابسااازی اطالعااات در درون سااازمان بااا تجهااب بااب شاااخص اطالعااات
با ترين اهمیت را دارا است .در تحقی فینگ ون پشتیبانی و تعهد مديريت بب بابکاارگیری
دانش و مديريت داناش باا ترين اهمیات را در شااخص داناش دارا اسات درحاالیکاب در
تحقی حاضر میزان تجسعب کاربرد دانش در ساازمان باا تجهاب باب شااخص داناش باا ترين
اهمیت را دارا است .در تحقی فینگ ون احترام بب حقجق مالکیت معنجی و فکری باا ترين
اهمیت را در شاخص خرد دارا است درحالیکب در تحقی حاضر قابلیاتهاای ناجاوری در
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کارکنان با تجهب باب شااخص خارد باا ترين اهمیات را دارا اسات .در تحقیا فیناگ ون و
پژوهش حاضر  ،نرر کارکنانی کب سازمان را ترک کردهاند با ترين اهمیت را با تجهاب باب
شاخص کارکنان دارا است .

پیشنهادهای پژوهش
ازانکايیکب مديريت دانش نقش بسزايی در بهبجد عملکرد کارکنان و درنهايت ايکاد
مزيت رقابتی برای سازمانها را دارد ،مس جلین بايد بب دنبال رفع مجانع و فراهم کردن بستر
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استقرار مديريت دانش در سازمانها باشند و همچنین بب نیروی انسانی کب نقش اساسی در
هريان خل دانش ،انتقال دانش ،کاربرد دانش و بهبجد عملکرد سازمان دارند بیش از
گذشتب تجهب نمايند .پیشنهادهايی در رابطب با تقجيت بسترهای زم برای استقرار مديريت
دانش در سازمانها در ههت بهبجد عملکرد کارکنان بب شرح ذيل ارائب میگردد:
-

برگاازاری هلسااات تااجهیهی و دورههااای امجزشاای باارای مااديران ارشااد و مساا جلین
شرکتهای پروهه محجر در رابطب با اهمیت ماديريت داناش بارای سازمانشاان در عصار
حاضر تا حمايت و پشتیبانی انان از برنامبهاای ماديريت داناش و کارکناان داناشمادار
فراهم گردد.

-

در هريان قرار دادن کارکنان از چشمانداز ،اهداف سازمان و برنامبهای مديريت داناش
تا بتجان انها را با ههت حرکت سازمان همسج کرد و از انهاا کاب دارايایهاای دانشای
سازمان هستند در ههت بهبجد عملکرد استفاده کرد.

-

برگزاری دورههای امجزشی و سمینارهايی در رابطب با دانش و اطالعات مجردنیااز مناابع
انسانی .

-

ايکاد هج اعتماد در سازمانها ببگجنبای کب کارکنان خطاری را از هاناب انتقاال داناش
شغلی خجد بب دي ر افراد احساس نکنند .تشکیل گروهكهای کاری ايکااد کاناالهاای
ارتباطی ببمنمجر افزايش تعامالت شغلی میتجاند هجی را در ساازمان حااکم نماياد کاب
هر فرد خجد را هزئی از کل دانستب و برای پیشابرد اهاداف ،داناش شاغلی را از دي اران
دريغ ننمايند و از اين طري باعث بهبجد عملکرد يکدي ر شجند.
مديريت ارشد سازمان میبايست افراد دانشمدار و افراد کلیادی در شارف بازنشسات ی
را شناسايی نمايد و با استفاده از ابزارهای ان یزشی و حمايتی از انها بسجاهد کب داناش
خجد را در اختیار ساير افراد قرار دهند بدين ترتیب بسشی از سرمايبهای باالقجه ساازمان
بالفعل شده و قابل بهرهبرداری خجاهد بجد کب تمامی اين برنامبهاا باعاث ارتقاا عملکارد
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-

تشجي افراد دانشمدار ببمنمجر انتقال دانش بب ساير افراد در ههت بهبجد عملکرد انها.

کارکنان خجاهد شد.
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