
 

 

  

 با وپرورشآموزشدر  بررسی عوامل استقرار مدیریت دانش

: اداره موردمطالعه ی )کاوداده  هاییک تکن از استفاده

 ( شهرستان دورود وپرورشآموزش

  3اسالمبولچی علیرضا ، * 2پورمنصور اسماعیل ، 1علی بهلولی 

 شناسیمطالعات دانش 

 24تا   1ص ، 99  بهار، 22شماره ، هفتمسال 

 06/98/ 16تاريخ دريافت: 

 11/98/ 30تاريخ پذيرش: 
 چکیده

 با استفاده  دورود  شهرستانوپرورش  در آموزش   دانش  مديريت  بررسی عوامل استقرار  حاضر   پژوهشاز  هدف  

آماری شامل کلیه    جامعه  است.  ی پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربرد  کاوی بوده است.های داده از تکنیک

آموزش   کارکنان مديريت  شهرستان  اداری  که وپرورش  بود  155  هاآن تعداد    دورود  پايايی   .نفر  ضريب 

  آمد که به دست    69/0روش دونیمه کردن  از طريق  ؛ و  90/0باخ  کرونمورداستفاده از طريق آلفای   پرسشنامه

با   بینی یشپ دقت  ی استفاده شد.کاو داده   هایروشاز    هادادهبرای تحلیل  .  بوديید  د تأموردر هر دو روش  

 مصنوعی  عصبی  یهاشبکه ،  985/0  یزب تئوری،  9525/0 گیریتصمیم درخت،  7235/0 رافست از استفاده

گرديد.    ارائهگیری  تصمیم درخت و هولتس،  جانسون،  ژنتیک الگوريتم توسط قوانین  .به دست آمد  9835/0

قوانین  بر اساس و  در  حفظ کارکنان دانش  ،  انتقال دانش،  اين  نظرات  از  استفاده مديران    های یشنهادپگرو 

عمده  نقش،  کارکنان و  در  بسزا  دانش  مديريت  استقرار  در  می   وپرورشآموزشای  تحقیق    .کنندايفا  اين 

 در   .کندی می استفاده  کاو دادههای  یکتکناز    هادادهوتحلیل  يهتجزبرای    که  بود دارای نوآوری    جهتازآن

ای به بررسی یهفرضنظر گرفتن    و دربدون تمرکز روی عاملی خاص  ،  ایینهزمین عوامل  از بپژوهش حاضر  

نهفته   و دانش  هامهارت ،  گردد که تجربیاتی محفظ کارکنان دانش گر باعث    است.  شده  پرداخته موضوع  

ير کارکنان سبب و سااستفاده از دانش و نظرات اين افراد    کهآنيگر  و د در اين افراد از سازمان بیرون نرود  

 شود.ی مسبب انتقال دانش در سازمان  گردد که در پی آنی مظهور دانش در سازمان 

 نش نظام دا، مدیریت دانش، فناوری اطالعات، یسازمانفرهنگ، کاویداده کلیدی:های واژه 
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 مقدمه
  استتبديل گرديده    هاسازمانيک عامل پیش برنده و کلیدی برای    عنوانبهامروزه دانش  

ديکل  )  ها استسازمانبرای موفقیت و تداوم    کنندهتعیین عامل    و(  2017،  و همکاران  1لیم )

  ها آنروزمره    هایفعالیتکه دانش يک امر مهم در    انددريافته  هاسازمان  .(2016،  2و مور

مديريت دانش   (.2017،  3مهاجان)  دهندمؤثر انجام    صورتبهست تا از طريق آن کارها را  ا

 4داياناست )  شدهشناختهدر کسب مزيت رقابتی    هاسازمانتفاوت    بحثعنصر    ترين کلیدی

  هایمهارتکند تا اطالعات و  ها کمک میدانش به سازمان  يريتمد  (.2017،  و همکاران

  سازماندهی صورت  طورمعمول بهشود و بهعنوان حافظه سازمانی محسوب میمهم را که به

شناسا دارند؛  وجود  منتشر    سازماندهی،  انتخاب،  يینشده  کاهش    کنندو  به  منجر  و 

دوبارهخطاکاری و  مکاریها  امر .شودیها  سا  اين  مسائل  زمانمديريت  حل  برای  را  ها 

  کندمی  توانا   و مؤثر صورت کارا  های پويا بهگیریريزی راهبردی و تصمیمبرنامه،  يادگیری

به   (.1396،  و همکارانصفايی  دهد )ها را افزايش میگیریو سرعت حل مسائل و تصمیم

انتظار می از مديران  دلیل  از تحول همین  باشند و  ت  رود که درک عمیقی  سازمانی داشته 

سازمان سرمايهعملکرد  طريق  از  را  پروژهها  در  دهند.  گذاری  ارتقاء  دانش  بر  مبتنی  های 

سازی مديريت دانش و شناسايی  گام در اين خصوص بررسی عوامل مؤثر در پیاده ترينمهم

آن   موفقیت  عدم  يا  موفقیت  سبب  که  است  همکارانصیادی  )  استعواملی  (.  1395،  و 

 ممکن ،  اساسی الزامات صحیح و دقیق شناسايی بدون هاسازمان در دانش  مديريت راراستق 

 تواندانش را می مديريت حوزه در سازیپیاده اساسی الزامات  .شود روبرو شکست با است

 مديريت استقرار موفقیت از اطمینان منظوربه که دانست هايیرويه و هافعالیت عنوانبه

 را هاآن بايد هافعالیت و هارويه اين  وجود صورت در که گیرندمی قرار موردتوجه دانش 

 (. 1390، نکودری و يعقوبیکرد ) ايجاد را هاآن بايد وجود عدم صورت در و کرد تقويت

ترين نهادهای  برجسته و  ترين اساسی از يکی کشوری هر   در آموزش نظام شک بدون

 متخصص نیروی نهاد تربیت اين  رسالت ترين مهماست.   توسعه و رشد جهت در جامعه

 
1. Lim 
2. Dickel & Moure 
3. Mohajan 
4. Dayan 
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 مساعد یزمینه ساختن  فراهم و  تحقیق،  گسترش،  دانش  ابقای  و ترويج،  جامعه  موردنیاز

است  برای و)  توسعه   برای دانش  مديريت سازیپیاده بنابراين   (.1393،  صادقی  فرجی 

يکی1391،  شعبانی)   است ضروری و مهم وپرورشآموزش چون هايی سازمان  از (. 

است.   دانش  مديريت سازی استقرارعدم موفقیت در پیاده نهادهای آموزشی  مهم مشکالت

 صورت مديريت دانش موفقیت حیاتی عوامل شناسايی  روی  بر زيادی  مطالعات  تاکنون

 مديريت استقرار عوامل کلیدی اندنتوانسته و بوده کلی  بسیار مطالعات  اين اما،  است گرفته

با توجه به اينکه مديريت دانش در  (.1388، نیسی و رنگباری خینی ) کنند شناسايی را دانش 

هنوز نتوانسته است جايگاه خود را بیابد لذا شناسايی  ،  وپرورش شهرستان دوروداداره آموزش

وپرورش امری حیاتی است و ديگر ای برای استقرار مديريت دانش در آموزشعوامل زمینه

تر در اين  اساسی  ای بدون تمرکز روی عامل خاصی کدام عاملعوامل زمینهکه از بین  اين 

 رسد. نهاد ضروری به نظر می

هدف از انجام اين پژوهش بررسی و پاسخ به اين سؤال است که کدام مؤلفه از عوامل  

 تر است؟ ها مهموپرورش از ساير مؤلفهاستقرار مديريت دانش در آموزش

روش   اين  جنبه  از  که  است  تحقیق  نوآوری  دارای  به،  اجرا  تکنیکبا  های  کارگیری 

 شده در پژوهش حاضر است.به دنبال پاسخ به سؤال مطرح کاویداده

 از استفاده  با دانش مديريت معمولً بررسی عوامل استقرار،  گذشته تحقیقات مرور با

 گرديده است. بیان های آماری و سنتیروش

به   دانش  مديريت  نظری  خلقچارچوب  چگونگی  و  ،  کسب ،  شناسايی،  فرايند  انتشار 

تسهیم  ،  هدف نهايی مديريت دانش ، يگردعبارتدانش در سازمان اشاره دارد به  یریکارگ به

میان کارکنان ارزشبه،  دانش  ارتقای  نقش  منظور  و  بوده  موجود در سازمان  دانش  افزوده 

. کندیسازمان را ايفا م  یهو سودد   یوربهره،  نوآوری،  کلیدی در توسعه و بهبود خالقیت

 در دانش استراتژيک منبع کارگیری به و فهم  برای فرآيندها از ایمجموعه،  دانش  يريتمد

،  شناسايی برای را هايیرويه که است  يافته ساخت رويکردی،  دانش مديريت .است سازمان

 سازمان اهداف و تأمین نیازها منظوربه دانش  کارگیریبه و ذخیره،  سازماندهی و ارزيابی

 جديد دانش  ايجاد در تسهیل،  اطالعات مديريت بر عالوه،  دانش  مديريت .کندمی برقرار

 (. 1393، ساريخانیدارد ) عهده بر نیز را دانش  کاربری و تسهیم هایمديريت روش و
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دانش انجام   بررسی عوامل استقرار مديريت ینهیدر زم تحقیقات مختلفی پژوهشگران

به    در   .است انتخابی عوامل تعداد و  نوع در بیشتر هابررسی اين  تفاوت که اندداده ادامه 

 .شودبررسی پیشینه پژوهشی تحقیق حاضر پرداخته می

بررسی تأثیر نوآوری در استقرار مديريت  عنوان »در پژوهشی با    (1398)  و همکاراناعظم  

« به اين  دانشگاه صنعتی کرمانشاه(دانش از ديدگاه کارکنان ستادی دانشگاه )مطالعه موردی 

از وضعیت   هادانشگاهمیزان مداخله نوآوری در استقرار مديريت دانش در  که نتیجه رسیدند

 نسبتاً مطلوبی برخوردار است. 

بندی جامع از عوامل کلیدی مؤثر  ارائه دستهعنوان »در پژوهشی با    (1397)  رازينی و میالد 

،  استفاده مؤثر از مديريت دانش   که  « به اين نتیجه رسیدنددر استقرار مديريت دانش سازمانی

مرحله اين    ترين مهممستلزم فهم و شناخت دقیق مباحث مربوط به فرايند مديريت دانش و  

منظور استقرار مديريت های کلیدی بهآن و شناخت مؤلفه  سازی فرايند يعنی استقرار و پیاده

مديريت منابع  ،  سازمانیاستقرار مديريت دانش بايد هفت عامل فرهنگمنظور  به،  دانش است

مؤلفه،  انسانی و  سازمانیساختار  اطالعات،  های  مديريت  هامؤلفه،  فناوری  فرايندهای  و 

شده هريک را  های شناسايیهای محیطی و زير مؤلفهاندازها و مؤلفهراهبردها و چشم، دانش 

 .موردتوجه قرارداد و به کاربست 

کننده در  وضعیت عوامل تسهیل( در پژوهشی با عنوان »1396)  و همکارانمصلح آبادی  

فرهنگیان  دانشگاه  در  دانش  مديريت  تسهیلاستقراربهینه  عوامل  بررسی  به  استقرار  «  کننده 

پرداختند. فرهنگیان  دانشگاه  در  دانش  پژوهش    مديريت  داد  نتیجه  نشان  ديد آنان  از 

کننده استقرار بهینه مديريت دانش را در حد متوسط  تسهیل  دهندگان وضعیت عوامل پاسخ

ارزيابی    به می کردپايین  از  که  بررسیند  متغیرهای  رهبری  متغیرهای،  شدهان  و  ،  هدايت 

و ساير متغیرها    است نامطلوبی برخوردار    سازمانی و ارزيابی و بهینه کاوی از وضعیتفرهنگ

 .پايین قرار دارند در وضعیت متوسط به

با عنوان »1395)  و همکارانفاطمی   بر  شناسايی و رتبه( در پژوهشی  بندی عوامل مؤثر 

از   استفاده  با  بروجرد  شهرستان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  در  دانش  مديريت    ک ی تکن استقرار 

TOPSISبه رتبه مديريت دانش در سازمان آموزشی خود   استقرار بر مؤثربندی عوامل  « 

کهيافته  پرداختند. داد  نشان  آنان  مقیاس  های  احصای  چون  ارزيابی  عواملی  مناسب  های 

https://www.civilica.com/Paper-JR_OKMJ-JR_OKMJ-1-1_003=ارایه-دسته-بندی-جامع-از-عوامل-کلیدی-موثر-در-استقرار-مدیریت-دانش-سازمانی.html
https://www.civilica.com/Paper-JR_OKMJ-JR_OKMJ-1-1_003=ارایه-دسته-بندی-جامع-از-عوامل-کلیدی-موثر-در-استقرار-مدیریت-دانش-سازمانی.html
https://www.civilica.com/Paper-CCONFI03-CCONFI03_154=وضعیت-عوامل-تسهیل-کننده-در-استقراربهینه-مدیریت-دانش-در-دانشگاه-فرهنگیان.html
https://www.civilica.com/Paper-CCONFI03-CCONFI03_154=وضعیت-عوامل-تسهیل-کننده-در-استقراربهینه-مدیریت-دانش-در-دانشگاه-فرهنگیان.html
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روش  ،دانش  دانشکدهآموزش  در  دانش  چرخه  استقرار  و  افراد  به  دانش  انتقال  و  های  ها 

 .اندداشتهمديريت دانش  مؤثرسازی های آموزشی بیشترين تأثیر را در پیادهگروه 

( نقش  (  1394عبداللهی  »بررسی  عنوان  با  پژوهشی  استقرار    سازمانیفرهنگدر  در 

های استقرار مديريت اد که؛ بین مراحل و مؤلفهمنظور ارائه مدل« نشان دمديريت دانش به

ممیزی ،  بازنگری،  کارگیری و اجراانتشار و تسهیم به،  اکتساب،  شناسايی،  سازماندهیدانش )

 .و ارزيابی و ارائه راهکار برای بهبود( همبستگی و رابطه قوی وجود دارد

خاتی ديده  و  عنوان1392)  رمضانی  با  خود  پژوهش  در   آمادگی میزان بررسی   ( 

عامل  دريافتند  مشهد واحد اسالمی آزاد دانشگاه در دانش  مديريت سازیپیاده های  که 

زيرساخت،  سازمانیفرهنگ و  ارشد  مديران  سیستمتعهد  برهای  اطالعاتی  استقرار    های 

 سازمان مؤثراست. مديريت دانش در

عنوان  1392)  و همکاران ولیان   با  پژوهشی  در  تحلیل عوامل  »(  استقرار  فرا  بر  اثرگذار 

عالی آموزش  در  دانش  بر  « مديريت  مؤثر  عوامل  بررسی  در  استقرار به  دانش    مديريت 

با  مؤسسات نتیجه پژوهش نشان داد که    تحلیل پرداختند.  روش پژوهش فرا  آموزش عالی 

 .فناوری اطالعات عوامل مؤثری بر استقرار مديريت دانش هستند، فرهنگ، منابع انسانی

عوامل سازمانی بر   یربررسی تأثدر پژوهش خود با عنوان ، (1390) و همکارانبیک زاده 

  وپرورش شهر ملکان وپرورش: مطالعه موردی آموزشعملکرد مديريت دانش در آموزش

 نیست. دانش بر استقرار مديريت دانش موثر دريافتند که عامل نظام

و شامی   با عنو1391)  یزنجانمحقر  پژوهش خود  در  رتبهان  (  و  عوامل    یبندشناسايی 

دريافتند   کلیدی موفقیت مديريت دانش با استفاده از رويکرد گسترش عملکرد کیفیت فازی

 مديريت دانش مؤثراست.  استقرار  که عامل آموزش کارکنان و ساختار دانشی بر

طراحی يک  ،  پژوهش خود به دو بحث پرداختند: نخست در  (2016)  و همکاران   1افکر

با   مرجع  می  تأکیدمدل  که  کیفیت  ارزيابی  بهبر  مهم  گامی  استانداردسازی  تواند  سوی 

پر کردن شکاف ادبیات مربوط به سنجش عملکرد و پیشنهاد  ،  های موجود باشد و دوممدل 

 های مديريت دانش را ارزيابی کند. تواند تمامی مدلمدلی که می

 
.1 Oufkir 
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عوامل سازمانی که بر کارآمدی   که   خود دريافتند  در پژوهش  (2015)  1دونات و دی پابلو

می تأثیر  دانش  انسانیمديريت  منابع  بهبود  شامل:  اطالعات ،  گذارد  مديريت   2فّناوری  و 

 باشند.یمبررسی 

سازمانی بر استقرار  در پژوهش خود دريافتند که عامل فرهنگ  (2014)  و همکاران  3لی

 مديريت دانش مؤثراست.

  تعهد،  سازمانیعوامل فرهنگيافتند  خود در  در پژوهش   (2012)  همکارانو    4دزونیک

 های اطالعاتی بر استقرار مديريت دانش مؤثراست. مديران ارشد و زيرساخت سیستم

عامل ساختار دانشی بر استقرار مديريت در تحقیق خود دريافتند که    (2011)  5لیندر و والد

 دانش مؤثراست. 

 روش 

کاربردی   هدف  لحاظ  به  حاضر  تکنیک پژوهش  از  پژوهش  اين  در  داده است.  کاوی های 

الگوها و روابط مشخص در  ا ي مفهوم استخراج اطالعات نهان و  ،  کاویشده است. داده استفاده 

داده   یحجم  در  از  اطالعات   اي   ک يها  بانک  اطالعاتی چند  منبع  يا  )   ی  آباده است  ، صنیعی 

طاهرپور محمود  و  داده ( 1394،  ی  فرآيند  مراحل:  .  شامل  داده جمع   . 1کاوی   . 2،  آوری 

داده  یش پ  داده الگوريتم   کاربرد   . 3پردازش  پردازش  4کاوی  های  پس   . ( و    6گارسیااست 

ا (.  2007،  همکاران تحقیق  در  به جمع   در مرحله ين  در   که   پردازيم ها می آوری داده نخست 

آوری و شناخت کامل گرديده است. پس از جمع ها از پرسشنامه استخراج  داده ، تحقیق حاضر 

اين مرحله   در   پردازش کنیم. پیش ،  ها را بر اساس اهداف تحقیقبايد اين داده ،  های اولیه داده 

فعالیت  کلیه  برای  بايد  پاک های لزم  و  داده داده سازی  پاليش  اهداف  در جهت  ، کاوی ها 

مناسب  تا  پذيرد  داده صورت  شکل  داده ترين  برای  فعالیت کها  اين  شود.  تهیه  شامل اوی  ها 

موردنیاز  رکوردهای  و  جداول  داده ،  انتخاب  افزونگی  داده ،  هارفع  حذف  و  های شناسايی 

داده ،  نادرست  ازدست جايگذاری  يکپارچه های  و  قالب  رفته  درنهايت .  است   ها آن سازی 

 
1. Donate & de Pablo 
2. information technology 
3. Lee 
4. Dzunic 
5. Lindner & Wald 
6. García 
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خصوص موضوع کشف شوند تا قوانین و دانش نهفته در  کاررفته می کاوی به های داده الگوريتم 

 گیرند.می   ازآن نتايج توسط معیارهای ارزيابی موردبررسی قرار پس   گردد. 

اقدام به تهیه و طراحی سؤالت و عباراتی شد که بتوانند جوانب مختلف  ين مرحله  در ا

ابزار مورداستفاده پرسشنامه محقق ساخته است که    قرار دهند.  یدقت موردبررسهر بعد را به

 آمده است. در ادامهآن  هایمؤلفه

زم عوامل  به  مربوط  فرهنگ  سازینهمتغیرهای  شامل:  دانش  مديريت  ،  یسازماناستقرار 

 (.1388، آزادشهرکیفرآيندهای دانش و فناوری اطالعات است )

کند مطالعات رابینز نشان  هويت اجتماعی در هر سازمان را مشخص می،  یسازمان فرهنگ

های  گذارد و اين تأثیر در جنبههای سازمان تأثیر میتمام جنبهسازمانی بر  دهد که فرهنگمی

وضوح خالقیت و نوآوری به،  انگیزش و رضايت شغلی،  رفتار فردی و عملکردهای سازمانی

حس تعلق  ،  سازمانی در اين پژوهش با سه مؤلفه حمايت مديريت. فرهنگشناسايی استقابل

 (.1388، آزادشهرکیگیرد )ابی قرار میمورد ارزي گیریمشارکت در تصمیمو  سازمانی

بهمجموعه.  دانش  يندهایفرآ است  قادر  که  است  دانش  ای  کارآمد  و  اثربخش  طور 

ه و از دانش سازمانی و سرمايه دانشی  کردو پردازش    سازماندهی،  آوریسازمانی را جمع

مؤلفه   سه  با  پژوهش  اين  در  دانش  فرايندهای  نظام  نمايد  دانش سازمان حفاظت  ،  پردازش 

 (.1388، آزادشهرکیگیرد )مورد ارزيابی قرار می تسهیم دانش و   انتقال دانش 

سیستم.  اطالعات فناوری  نظام از  وسیعی  مجموعه  در  شامل  که  است  اطالعاتی  های 

سازمان را  ،  بازيابی و انتقال و توزيع اطالعات و دانش موجود،  ذخیره،  پردازش،  آوریجمع

شود. نظام  های سازمان به کار گرفته میسازی و پشتیبانی از فعالیته و جهت بهینهکردياری 

سیستم مؤلفه  سه  با  پژوهش  اين  در  اطالعات  اطالعاتیفناوری  کسب  ،  های  فرايندهای 

 (.1388، آزادشهرکیگیرد )مورد ارزيابی قرار می فناوری اطالعات تمديريو  اطالعات

اساتید صاحب از  تن  اختیار چند  در  ويرايش  از  از  سؤالت پس  قرار گرفت. پس  نظر 

اصالحی سؤالتی که نقص داشتند مورد اصالح و بازبینی قرار    یهاشنهادی پدريافت نظرات و  

روايی   وسیلهين شد. بد هاآنگری جايگزين  گرفتند و سؤالت نامناسب حذف و سؤالت دي

 . صوری پرسشنامه مشخص گرديد
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به روش آلفای کرون در اين مرحله بررسی پايايی آزم  باخ و هم به روش  ون محقق ساخته 

است که ضريب پايايی    0/ 90قرار گرفت. ضريب پايايی پرسشنامه    ی کردن موردبررس   یمه دون 

 هم مورد تأيید است.   است که باز   0/ 69بسیار خوبی هست و با روش دونیمه کردن ضريب پايايی  

  دورود که وپرورش شهرستان  اداری مديريت آموزش  کارکنانجامعه آماری شامل کلیه 

 نفر بوده است. 155 هاآنتعداد 

برای   تحقیق  اين  تکنیک  ها دادهوتحلیل  يهتجزدر  و  کاودادهی  هااز  ی  افزارهانرمی 

excel ،weka و Rosetta   است. شده استفادهبه شرح مراحل ذيل 

از    هاپرسشنامهها  دادهآوری  جمعمرحله  در   پس  و  گرديد  توزيع  مدارس  مديران  بین 

  و در استخراج    ها پرسشنامهيده از  اخذ گرد  1ی خامهادادهتوسط مديران    هاپرسشنامهتکمیل  

 يدند. وارد گردجهت انجام مراحل بعدی  2افزار اکسل نرم 

ها  دادهسازی  پاليش و پاکهای لزم برای  بايد کلیه فعالیتپردازش داده  یش پدر مرحله  

کاوی تهیه  ها برای دادهين شکل دادهترمناسبصورت پذيرد تا  ،  کاویدر جهت اهداف داده

فعالیت اين  و  شود.  جداول  انتخاب  شامل  موردنیازها  داده،  رکوردهای  افزونگی  ،  هارفع 

سازی قالب  رفته و يکپارچههای ازدستجايگذاری داده،  های نادرستشناسايی و حذف داده

تواند  ی میسازمدلهای اين فاز و فاز  ذکر اين مطلب لزم است که کلیه فعالیت.  است  هاآن

ها ارتباط  میزان دقت و کیفیت داده  کاوی بايی فرآيند دادهکارآ.  تکرار گردد،  به شکل مستمر

الگوريتم    را توسطپردازش داده امکان تبديل داده به شکل مناسب  مستقیم دارد. مرحله پیش 

(. در اين تحقیق برای انجام  2008،  و همکاران  3رومروکند )میکاوی مفروضی فراهم  داده

 اطالعات دارای سطرهای حذف و سازیپاک  طريق از نرمال هایداده،  پردازشمرحله پیش 

اکسل به   افزارنرم 4اسکاتر  از نمودار  استفاده با سطرها ساير با متمايز و محدوده خارج از

 .آمددست 

ی وکا و روزتا  افزارها نرم وارد    را  هاآن،  پردازش شدهیش پی  هادادهی  سازآمادهپس از  

روش تحقیق اين در   نمايیم.یم )،  گیریتصمیم درخت هایاز  ژنتیکرافست  ،  الگوريتم 

شده  استفاده کاویداده برای،  مصنوعی عصبی هایشبکه بیز و تئوری،  هولتس(  و  جانسون
 

1. RAW 
2. excel 
3. Romero 
4. Scatter 
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ماتريس    باسپس    .پردازيممی هاروش از يک هر از مختصری شرح به که است

از  درهم يکی  که  الگوريتم  ترين مهمريختگی  ارزيابی  دستهمعیارهای  است. های    بندی 

 (. 1394،  و همکارانصنیعی آباده  )  یمده موردنظر را موردبررسی و ارزيابی قرار می  هایروش

ريختگی است. اين  يس درهمماتر،  یکاودادههای  يتمالگورهای ارزيابی  يکی از روش

بندی را با توجه به مجموعه داده ورودی به  های دستهيتمالگورماتريس چگونگی عملکرد  

اين ماتريس مفاهیم    دهد درنشان می  1بندی مطابق جدول  دسته  های مسئلهتفکیک انواع دسته

TN ،FP  ،FN  وTP شرح ذيل است:   به 

بندی را با توجه به مجموعه  های دستهيتمالگورچگونگی عملکرد  يختگی  ردرهمماتريس  

اين    دهد درنشان می  1بندی مطابق جدول  های مسئله دستهداده ورودی به تفکیک انواع دسته

 شرح ذيل است:  به TPو   TN  ،FP ،FNماتريس مفاهیم 

 ایبندی دودسته ریختگی برای یک مسئله دستهیس درهم ماتر .1جدول  

 - دسته  دسته + 

FP TN  دسته - 

TP FN  + دسته 

TN: منفی بوده و   هاآنين مقدار يا گره بیانگر تعداد رکوردهايی است که دسته واقعی ا

 درستی منفی تشخیص داده است.به هاآنبندی نیز دسته الگوريتم دسته

FP  منفی بوده و الگوريتم    ها آن: اين مقدار بیانگر تعداد رکوردهايی است که دسته واقعی

 مثبت تشخیص داده است. اشتباه را به هاآندسته ، بندیدسته

FN  واقعی دسته  که  است  رکوردهايی  تعداد  بیانگر  مقدار  اين  و    ها آن:  بوده  مثبت 

 اشتباه منفی تشخیص داده است.را به  هاآندسته ، بندیالگوريتم دسته

TP  واقعی دسته  که  است  رکوردهايی  تعداد  بیانگر  مقدار  اين  و    ها آن:  بوده  مثبت 

 درستی مثبت تشخیص داده است. يا به هاآندسته نیز ، بندیالگوريتم دسته

بندی با توجه به ماتريس  های دستهاکنون به تشريح انواع مهم معیارهای ارزيابی الگوريتم

میدرهم الگوريتم    ترين مهم  پردازيم.ريختگی  يک  کارآيی  تعیین  برای  معیار  معیارها 

بندی را محاسبه  ين معیار دقت کل يک دستها بندی است.بندی معیار دقت يا نرخ دستهدسته

شده چند درصد از کل  بندی طراحیدهنده اين حقیقت است که دستهين معیار نشانا  .کندمی



 شناسی دانشفصلنامه مطالعات 

 

ال
س

 
تم

هف
 ،

ره 
ما

ش
22 ،

ار 
به

99
 

10 

بندی بر اساس دسته  دقت  ده است. بندی کردرستی دستهمجموعه رکوردهای آزمايشی را به

 محاسبه است.قابل  1 رابطهتوجه به   ريختگی باشده و ماتريس درهممفاهیم طراحی

مقاديری هستند که در يک    ترين مهم  TP  ،TN  گونه که مشخص است دو مقدارهمان

دودسته بیشینه  مسئله  بايد  مقدار    ازآنجاکه  .شوندای  دو  کسر   در  TP  ،TNهر  صورت 

های موجود در مسئله  تمام دسته  به   1  رابطهکه در    کرد توان عنوان  اند بنابراين میقرارگرفته

ترين  مشهورترين و عمومی  1بندیهمین دلیل معیار دقت دسته به  بندی توجه شده است.دسته

برعکس    دقیقاً  2بندی بندی است. معیار خطای دستههای دستهآيی الگوريتممعیار محاسبه کار

بیشترين مقدار  ( و بهترين کارآيیصفر ) ين مقدار آن برابرکمتر بندی است.معیار دقت دسته

 (. 1394، و همکارانصنیعی آباده ( است )ترين کارايیضعیف) آن برابر يک

 بندیهای دستهیار کارایی الگوریتم مع  .1  رابطه

CA =
𝑇𝑁 + 𝑇𝑃

𝑇𝑁 + 𝐹𝑁 + TP + FP
 

های اشیا  های مشخصات يا ويژگینام  ها که با گره  از قبیل درختان تصمیم شامل اجزايی  

درخت تصمیم    يک،  ها که معادل طبقات مختلف هستندبرگ  و  ؛اندگذاری شدهبرچسب

های درونی  همه گره(.  2003،  3و همکاران هسو  شامل چند گره درونی و چند برگ است ) 

. هر تصمیم در يک گره  ( 2003،  4سورنسن و جانسون هستند )شامل دو يا چند گره فرزند  

دارد نشان .قرار  نهايی  است    دهندهگره آخر خروجی  دارای  تصمیم  که درختآن  گیری 

است  تقسیم دودسته به را هاداده معمولً تصمیم هایدرخت ساخت  در  .مقدار گسسته 

 که:  آزمون هایداده و آموزشی هایداده :کنندمی

 .گیردمی قرار مورداستفاده مدل ساخت برای :آموزشی هایداده

 .دارند کاربرد شدهساخته مدل ارزيابی و آزمون برای :آزمون هایداده

 
1. classification accuracy 
2. recall 
3. Hsu, et al. 
4. Sörensen & Janssens 
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پیش  از  دادهبعد  نرمداده،  هاپردازش  وارد  را  وکا ها  درخت    1افزار  الگوريتم  سپس 

میتصمیم اجرا  را  ونمايیمگیری  درخت    ؛  الگوريتم  اجرای  از  که  قوانینی  درنهايت 

 نمايیم. گرديدند را به شرح ذيل ارائه می گیری تولیدتصمیم

 

 گیری تصمیم  درخت با قوانین یدتول .1شکل 

 اگر واحد کاری انتقال دانش را کم و يا خیلی کم برای کارکنان تسهیل کند  قانون اول:

آنگاه امکان  ، کنندکارکنان تا حدودی و يا کمتر استقبال   یها شنهادی پو مديران از نظرات و 

 استقرار مديريت دانش وجود ندارد.

اگر واحد کاری انتقال دانش را کم و يا خیلی کم برای کارکنان تسهیل کندو    قانون دوم:

و   نظرات  از  استقبال    ی ها شنهادی پمديران  يا خیلی زياد  و  امکان  ،  کنندکارکنان زياد  آنگاه 

 ر مديريت دانش وجود دارد.استقرا 

اگر واحد کاری انتقال دانش را تا حدودی و يا بیشتر برای کارکنان تسهیل    قانون سوم:

به حفظ کارکنان   نسبت  يا خیلی کم داشته    دانش گرکندو مديران  و  خود حساسیت کم 

 آنگاه امکان استقرار مديريت دانش وجود ندارد. ، باشند

نتقال دانش را تا حدودی و يا بیشتر برای کارکنان تسهیل  اگر واحد کاری ا  قانون چهارم:

خود تا حدودی و يا بیشتر حساسیت داشته    دانش گرکندو مديران نسبت به حفظ کارکنان  

 .آنگاه امکان استقرار مديريت دانش وجود دارد، باشند

به  يرزماتريس    شامل،  گیریآمده از معیار کارايی الگوريتم درخت تصمیمدستنتیجه 

 (.2جدول ) بود خواهد
  

 
1. Weka 
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 گیریریختگی درخت تصمیم ماتریس درهم   .2جدول  

FP=2 TP=12 
TN=16 FN=1 

TP=12  تعداد گرفتیم نظر در آزمون  برای که نمونه 31 تعداد از که است اين  یانگرب 

 .کرد  بینیپیش  درست  جواب مثبت را مورد 12

FP=2  جوابش مثبت   که را  مورد 2،  آزمون نمونه 31کل   تعداد از که است  اين نشانگر

 .کرد بینیپیش  منفی خطا به بود

TN=16  که را  نمونه 16 تعداد،  آزمون نمونه  31 کل تعداد  از که است اين  یانگرب 

 .کرد بینیپیش  درست را منفی بود جوابشان

FN=1  منفی جوابش  که را مورد 1  آزمون  نمونه 31 کل تعداد از که است  اين  نشانگر 

 .کرد بینیمثبت پیش  خطا به بود

 0 /9525 برابرافزار وکا  توسط نرم بندیدسته  دقت گیریتصمیم درخت اجرای  از بعد

 .محاسبه گرديد

 پاولک زديسالو پروفسور،  میالدی 1980 سال اوايل در را رافست مجموعه تئوری

 سروکار داده هایجدول تحلیل با تئوری اين    RST،  آوردن دست به  .کرد گذاریپايه

 ابزار يک تئوری اين  .است اکتسابی های داده از تقريبی تحلیل مفاهیم اصلی هدف .دارد

موارد استدلل  برای رياضی قدرتمند  برای را هايیروش که است نامطمئن  و ابهام در 

 .کندمی مهیا داده هایپايگاه از نیاز بر يا مازاد  نامربوط دانش  و اطالعات کاستن  و زدودن

 کار که شود می حاصل پرمعنا ی تلخیص شده قواعد از ایمجموعه،  اطالعات تقلیل با

 تواندها میداده حجم سريع به رشد توجه با، روازاين  کند؛می ساده بسیار را گیرندهتصمیم

 (. 1991، 1زيارکو باشد )تصمیم داشته  پشتیبانی هایسیستم در مؤثری بسیار نقش 

 الگوريتم،  ژنتیک الگوريتمگیرد:  می قرار مورداستفاده روش سه قوانین  استخراج جهت

پويا   و جانسون  کم قوانین ،  استخراج قوانین  از بعد (.1398،  و همکارانهولتس )کريمی 

 بینیپیش  دقت نیز آزمون هایداده از استفاده با .رسیممی معتبر قوانین  به و حذف را تأثیر

 .کنیممی محاسبه اصلی هایدادهروی بر را

 
1. Ziarko 
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رافست   اجرای  در:  آموزش  و   آزمون  مجموعه    به   نیازی  مصنوعی  هوش  از   مدل 

  کیفی   هایداده  به   تبديل  که  کرده  بندی کالسه  را  هاداده  ابتدا  در  و   نبوده  هاداده  سازینرمال 

.  دهدمی  را  پايانی  وتحلیلتجزيه  و  نتیجه  و  است  کیفی  هایداده  برای  رافست  يرا مدل؛ زشوند

آموزش    80  قسمت  دو  به  هاداده  مدل  اين در     خواهند  تبديل  آزمون  درصد  20و  درصد 

در  گرديد   شوند می  بندی  بازه   ترساده  زبان  به   يا   شده  ديسکريت   هاداده  آموزش  قسمت. 

  بر  مؤثر  عوامل  و  متغیرها   تمام  الگوريتم ژنتیکدرروش    (.1398،  و همکاران)کريمی پويا  

  متغیرهايی   و  بررسی  را  متغیرها  جانسون  الگوريتم  درروششود  مديريت دانش تأثیر داده می

  استخراج را  قوانین  و دهدمی دارند را دخالت استقرار مديريت دانش  در را  تأثیر  بیشترين  که

  عوامل استقرار مديريت دانش   بررسی  به  بال  بسیار  دقت  با  هولتس   الگوريتم  در؛ و  کندمی

استقرار    در  موجود  تکرارهای  تعداد  و  داده  قرار  موردبررسی  را  عوامل  تکتک  و  پرداخته

. مدل  کندمی  استخراج  خطا  و  اطمینان  میزان  با  را  قوانین   و  کندمی  بررسی  مديريت دانش 

ه و پس از  کردافزار روزتا  ها را وارد نرمداده  .گرددمی  اجرا  1روزتا   افزارنرم  توسط  رافست

 الگوريتم هر اجرای از بعد از  حاصل نتايججانسون وهولتس ، های ژنتیکاجرای الگوريتم

 است.  ذيل شرح به

 دارای که قوانینی  سپس ،  شود می تولید قانون 4100 2ژنتیک الگوريتم از  استفاده  با الف(

  به ،  معتبر که دارای بیشترين تأثیرند قانون  6يتاً  نها  کنیم.می لیست باشند رامی تأثیر بیشترين 

 گردند.شکل ذيل بیان می

اگر مديران حفظ کارکنان دانش گر را تا حدودی انجام دهند و واحد کاری   قانون اول: 

 انتقال دانش را زياد برای کارکنان تسهیل کند آنگاه امکان استقرار مديريت دانش وجود دارد.

و حفظ   کنند حدودی استقبال    کارکنان تا   ی ها شنهاد ی پ نظرات و    قانون دوم: اگر مديران از 

 آنگاه امکان استقرار مديريت دانش وجود دارد.،  کارکنان دانش گر را تا حدودی انجام دهد

از  قانون سوم: و    اگر مديران  استقبال    یهاشنهادی پنظرات  و واحد    کنند  یکمکارکنان 

را  دانش  انتقال  م  کاری  استقرار  امکان  آنگاه  کند  تسهیل  برای کارکنان  ديريت  خیلی کم 

 دانش وجود ندارد. 

 
1. Rosetta 
2. genetic algorithm 
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و   کنندحدودی استقبال    کارکنان تا  یهاشنهادی پنظرات و    اگر مديران از  قانون چهارم:

صورت زياد برای کارکنان تسهیل کند آنگاه امکان استقرار  واحد کاری انتقال دانش را به

 مديريت دانش وجود دارد.

های اطالعاتی تا حدودی  کاری سیستمواحد    دانش در  سازماندهیبرای    اگر  قانون پنجم:

کاربرده شود و واحد  های آموزشی زياد بههای کارکنان از دورهداشته باشد و آموخته  وجود

کاری انتقال دانش را تا حدودی برای کارکنان تسهیل کند آنگاه امکان استقرار مديريت 

 دانش وجود دارد. 

از  قانون ششم: و    اگر مديران  استقبال    یهاشنهادی پنظرات  تا حدودی  و    کنندکارکنان 

انتقال دانش را خیلی کم برای کارکنان تسهیل کند آنگاه امکان استقرار مديريت    واحد کاری

 دانش وجود ندارد. 

 دارای که سپس قوانینی،  شودمی تولید قانون 430 1جانسون  از الگوريتم استفاده با ب(

  به ،  معتبر که دارای بیشترين تأثیرند قانون  6يتاً  نها  کنیم.می لیست باشند رامی تأثیر بیشترين 

 گردند.شکل ذيل بیان می

اگر مديران حفظ کارکنان دانش گر را تا حدودی انجام دهند و واحد کاری    قانون اول:

انتقال دانش را تا حدودی برای کارکنان تسهیل کند آنگاه امکان استقرار مديريت دانش  

 وجود دارد. 

و واحد   کنندحدودی استقبال    کارکنان تا  یهاشنهادی پنظرات و    مديران از  قانون دوم: اگر

کاری انتقال دانش را تا حدودی برای کارکنان تسهیل کند آنگاه امکان استقرار مديريت 

 دانش وجود دارد. 

حدودی انجام دهند و واحد کاری    دانش گر را تا  حفظ کارکنان  قانون سوم: اگر مديران

صورت زياد برای کارکنان تسهیل کند آنگاه امکان استقرار مديريت دانش  بهانتقال دانش را  

 وجود دارد. 

و واحد   کنند  یکمکارکنان استقبال    یهاشنهادی پاگر مديران از نظرات و    قانون چهارم:

مديريت   استقرار  امکان  آنگاه  کند  تسهیل  برای کارکنان  را خیلی کم  دانش  انتقال  کاری 

 دانش وجود ندارد. 

 
1. Johnson algorithm 
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واحد ،  کنندکارکنان استقبال زيادی    یهاشنهادی پنظرات و    اگر مديران از  ون پنجم:قان

مديريت   استقرار  امکان  آنگاه  کند  تسهیل  برای کارکنان  را خیلی کم  دانش  انتقال  کاری 

 دانش وجود ندارد. 

و    قانون ششم: نظرات  از  تا  یهاشنهادی پاگر مديران  استقبال    کارکنان  و    کنندحدودی 

کار  بهواحد  را  دانش  انتقال  استقرار  ی  امکان  آنگاه  کند  تسهیل  کارکنان  برای  کم  طور 

 مديريت دانش وجود ندارد. 

 دارای که سپس قوانینی،  شودمی  تولید قانون 191 1هولتس از الگوريتم استفاده ج( با

  به ،  بیشترين تأثیرندمعتبر که دارای   قانون  6  تاًينها  کنیم.می لیست باشند رامی تأثیر بیشترين 

 گردند.شکل ذيل بیان می

آنگاه امکان  ،  کنند  یکمکارکنان استقبال    یهاشنهادی پنظرات و    قانون اول: اگر مديران از

 استقرار مديريت دانش وجود ندارد.

اگر واحد کاری انتقال دانش را خیلی کم برای کارکنان تسهیل کند آنگاه    قانون دوم:

 دانش وجود ندارد. امکان استقرار مديريت 

آنگاه  ،  کنندحدودی استقبال    کارکنان تا  یهاشنهادی پنظرات و    قانون سوم: اگر مديران از

 امکان استقرار مديريت دانش وجود دارد.

آنگاه امکان  ،  قانون چهارم: اگر مديران حفظ کارکنان دانش گر را تا حدودی انجام دهند

 استقرار مديريت دانش وجود دارد.

آنگاه امکان  ،  قانون پنجم: اگر واحد کاری انتقال دانش را زياد برای کارکنان تسهیل کند

 استقرار مديريت دانش وجود دارد.

مستمر جريان داشته    صورت روان وروند گسترش اطالعات خیلی کم به  قانون ششم: اگر

 آنگاه امکان استقرار مديريت دانش وجود ندارد. ، باشد

 کنیم.می استفاده آزمون هایداده از ، بینیپیش  دقت محاسبه جهت
  

 
1. Holtes algorithm 
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 ریختگی برای مدل رافست . ماتریس درهم 3جدول  
FP=2 TP=13 
TN=4 FN=12 

 به دست آمد.  7235/0 برابر دقت افزار روزتامدل رافست توسط نرم اجرای از بعد

TP=13  تعداد  گرفتیم نظر در آزمون برای نمونه که 31  بین  از مدل که است  اين بیانگر  

 .کرد بینیپیش  درست را مثبت جواب دارای مورد 13

FN=12  که را نمونه 12 تعداد،  آزمون نمونه  31 بین از مدل که است اين  بیانگر 

 .کرد بینیپیش  مثبت خطا به بود منفی جوابشان

FP=2  جوابشان که را نمونه 2 تعداد،  آزمون نمونه 31 بین  از مدل که است اين  بیانگر 

 .کرد بینیمنفی پیش  خطا به مثبت بود

 TN=4 جوابشان   که را نمونه 4 تعداد،  آزمون نمونه 31 بین  از مدل که است  اين بیانگر

 .بینی کردپیش  درست را بود منفی

های عصبی مصنوعی با معرفی نرون توسط مک کالچ و والتر پیتز در سال  اولین شبکه

آوری  تنها فن   های عصبی مصنوعی احتمالًتوسعه يافت. شبکه  1947آغاز و در سال    1943

های کاربردی  ای در انواع زيادی از برنامهطور گستردهدر دو دهه گذشته است که به  موفق

سلول    قوانین   اصول کار و مجموعه   اگرچه گیرد.  یم مختلف مورداستفاده قرار    ی هانهیدر زم

  بارز آن قدرت بالقوه و محاسبه اين مدل است.ويژگی  ،  رسدیم   به نظرعصبی مصنوعی ساده  

از رشد چند قانون اساسی    صرفاًپیچیدگی    ساده است و  های عصبی مصنوعیاستفاده از شبکه

 (. 2011، 1سوزوکی شود )تواند ناشی  و ساده می

 های عصبی مصنوعیآمده از الگوریتم شبکه دستریختگی بهماتریس درهم   .4جدول  

FP=0 TP=13 
TN=17 FN=1 

  0/ 9835 برابر دقت،  وکا  افزارهای عصبی مصنوعی توسط نرممدل شبکه اجرای از بعد

 .آيدیمبه دست 

 
1. Suzuki 
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TP=13  تعداد گرفتیم نظر در آزمون برای نمونه که 31 تعداد از که است اين  بیانگر 

 .کرد بینیپیش  درست جوابشان مثبت بوده است را مورد که 13

FP=0  جوابش   که را نمونه 0 تعداد ،  آزموننمونه    31 کل تعداد از که است اين  نشانگر

 .کرد بینی پیش  منفی خطا به مثبت بود

TN=17  که را  نمونه 17 تعداد،  آزمون نمونه  31 کل تعداد  از که است اين  بیانگر 

 .کرد بینیپیش  درست را منفی بود جوابشان

FN=1 به بود منفی جوابش  که را نمونه 1نمونه  31 کل تعداد از که است اين  نشانگر 

 .کرد بینیمثبت پیش  خطا

 هر .است شدهداده متغیرهای میان مشترک احتمال مدل دهندهنشان بیزی هایشبکه

 هایگره بین  مستقیم وابستگی .شود داده نمايش  گراف يک در گره يک توسط متغیر

 .شودمی ذخیره وابسته گره به متصل محل در متغیر هر برای احتمالت مشروط و مربوطه

 متغیرهای از عقب به رو مسیر  دريک است ممکن  متغیرها تأثیرات بیز مدل از استفاده با

 .شوند شناخته خود پیشینیان وابسته

  بود   خواهد   يرزماتريس    شامل،  آمده از معیار کارايی الگوريتم تئوری بیزدستنتیجه به

 (. 5جدول )

 ریختگی برای تئوری بیز ماتریس درهم   .5جدول  

FP=0 TP=13 
TN=17 FN=1 

 .آيدمی دست به 9/0برابر  دقت، وکا افزارمدل بیز توسط نرم اجرای از بعد

TP=13  تعداد گرفتیم نظر در آزمون که برای نمونه 31 تعداد از که است اين  بیانگر 

 .کرد بینیپیش  درست جوابشان مثبت بوده است را مورد که 13

FP=0  جوابش مثبت   که  را مورد 0تعداد   نمونه  31کل  تعداد   از که است اين نشانگر

 .کرد بینیپیش  منفی خطا به بود

TN=17  که را  نمونه 17 تعداد،  آزمون نمونه  31 کل تعداد  از که است اين  بیانگر 

 .کرد بینیپیش  درست را منفی بود جوابشان
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FN=1 به بود منفی  جوابش  که را  مورد  1 نمونه  31 کل تعداد از  که  است اين  نشانگر 

 .کرد بینیمثبت پیش  خطا

 هایافته

نفر   53و    مزدان  را  ( درصد65/ 80نفر )  102آماری موردبررسی قرارگرفته تعداد    از جامعه

  30گروه سنی زير  ،  گروه سنی نمونه آماری  ازلحاظ   تشکیل دادند.  رنان  را  ( درصد20/34)

، ( درصد فراوانی58/22سال دارای )  40  تا   31سنی    گروه،  فراوانی( درصد  45/6سال دارای )

سال دارای    60  تا  51( درصد فراوانی و گروه سنی  11/34سال دارای )  50  تا   41سنی    گروه

 10  يرزسابقه خدمتی نمونه آماری نیز سابقه خدمتی    ازنظر،  ( درصد فراوانی بودند89/36)

( دارای  فراوانی35/17سال  )  20تا    11خدمتی    گروه،  ( درصد  دارای    ( درصد 95/31سال 

 مدرک   .ازنظر  باشندیمی  درصد فراوان(  68/50)  یداراسال    20خدمتی بالی    و گروهفراوانی  

آماری   نمونه  کاردانی20/18)را  تحصیلی  مدرک  دارای  درصد16/67)،  (  ها  یآزمودن  ( 

لیسانس   مدرک  مابق دارای  مدرک  درصد  64/14)  هاآنی  و  دارای  هستند  یسانس  لفوق( 

 یل دادند.تشک

 مدل در هولتس  و جانسون،  ژنتیک هایالگوريتم از شدهاستخراج قوانین به توجه  با

 4 از حاصل قوانین  معتبر و جامع قوانین  به جهت دستیابی گیریتصمیم درخت و رافست

 نمايم.زير را ايجاد می يت قوانین درنها و کرده تلفیق باهم را روش

جانسون(: اگر واحد کاری انتقال دانش   2، ژنتیک 2، گیریدرخت تصمیم 4) قانون اول

کارکنان    یهاشنهادی پرا تا حدودی و يا بیشتر برای کارکنان تسهیل کندو مديران از نظرات و  

 آنگاه امکان استقرار مديريت دانش وجود دارد. ، کنندحدودی و يا بیشتر استقبال  تا

هولتس(: اگر واحد کاری انتقال دانش را کم برای    4گیری  درخت تصمیم  2)  قانون دوم

يا خیلی    کارکنان استقبال زيادی و   یهاشنهادی پکارکنان تسهیل کندو مديران از نظرات و  

 آنگاه امکان استقرار مديريت دانش وجود دارد. ، کنندزيادی 

سوم  مدهولتس(:    1هولتس    2ژنتیک    4جانسون    4)  قانون  و  اگر  نظرات  از  يران 

استقبال    یهاشنهادی پ برای   کنند  یکمکارکنان  کم  خیلی  را  دانش  انتقال  کاری  واحد  و 

 کارکنان تسهیل کند آنگاه امکان استقرار مديريت دانش وجود ندارد.
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چهارم و    هولتس(:  2جانسون    5ژنتیک    6)  قانون  نظرات  از  مديران    ی هاشنهادی پاگر 

تا انتقال دانش را خیلی کم برای کارکنان    ندکنحدودی استقبال    کارکنان  و واحد کاری 

 تسهیل کند آنگاه امکان استقرار مديريت دانش وجود ندارد. 

مديران حفظ    اگر  گیری(:درخت تصمیم  3هولتس    4جانسون    1ژنتیک    1قانون پنجم )

  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.

( ششم  و    6جانسون    3ژنتیک    5قانون  نظرات  از  مديران  اگر    ی هاشنهادی پهولتس(: 

صورت زياد برای کارکنان  و واحد کاری انتقال دانش را به  کنند حدودی استقبال    کارکنان تا

 نش وجود دارد.تسهیل کند آنگاه امکان استقرار مديريت دا

های  دانش در واحد کاری سیستم  سازماندهیهولتس(: اگر برای    4ژنتیک    6)  قانون هفتم

های آموزشی زياد  های کارکنان از دورهاطالعاتی تا حدودی وجود داشته باشد و آموخته

مديران کاربرده شود و واحد کاری انتقال دانش را تا حدودی برای کارکنان تسهیل کندو  به

آنگاه امکان استقرار مديريت دانش  ،  کنندکارکنان استقبال زيادی    یها شنهادی پ  از نظرات و 

 وجود دارد. 

 داد نشان گرفت قرار تحلیل  مورد کاویداده های یکتکن از  استفاده با که  حاصل  نتايج

استفاده بینییش پ دقت   یزب تئوری،  0/ 9525 گیریتصمیم درخت،  7235/0 رافست از با 

 عصبی یهاشبکه بیز تئوری بنابراين ،  است 9835/0 مصنوعی عصبی  ی هاشبکه،  0/ 985

 الگوريتم 3 با قوانین  استخراج از بعد ضمن  در  .است بینیپیش  دقت بیشترين  مصنوعی دارای

 قوانین  حذف گیری وتصمیم درخت از حاصل قوانین  و رافست هولتس  و جانسون،  ژنتیک

 حاصل نتايج،  نهايی قانون 7 استخراج از بعد و تلفیق يکديگر با باقیمانده قوانین ،  تأثیر کم

کمتر   ضريب با متغیرهايی دارای قوانینی که و اعمال نهايی بر قوانین نیز الگوريتم ژنتیک  از

شش قانون باقیمانده   قانون هفتم حذف گرديد و،  از بین قوانین  نمايیم.هستند را حذف می

 گردند. قوانین نهايی مطرح میعنوان به

يا بیشتر برای کارکنان    اگر واحد کاری انتقال دانش را تا  قانون نهايی اول: حدودی و 

،  کنندحدودی و يا بیشتر استقبال    کارکنان تا  یهاشنهادی پتسهیل کندو مديران از نظرات و  

 آنگاه امکان استقرار مديريت دانش وجود دارد. 
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حد کاری انتقال دانش را کم برای کارکنان تسهیل کندو مديران قانون نهايی دوم: اگر وا

آنگاه امکان استقرار  ،  کننداستقبال    کارکنان زياد و يا خیلی زياد   ی هاشنهادی پاز نظرات و  

 مديريت دانش وجود دارد.

 کنند کارکنان خیلی کم استقبال    یهاشنهادی پيران از نظرات و  اگر مدقانون نهايی سوم:  

 استقرار مديريت دانش وجود ندارد.  آنگاه امکان

اگر نهايی چهارم:  و    قانون  نظرات  از  تا   یهاشنهادی پمديران  استقبال    کارکنان  حدودی 

و واحد کاری انتقال دانش را خیلی کم برای کارکنان تسهیل کند آنگاه امکان استقرار    کنند 

 مديريت دانش وجود ندارد. 

ان دانش گر را تا حدودی انجام دهند و واحد  يران حفظ کارکن اگر مدقانون نهايی پنجم:  

حدودی برای کارکنان تسهیل کند آنگاه امکان استقرار مديريت   کاری انتقال دانش را تا 

 دارد.  دانش وجود

 کنندحدودی استقبال    کارکنان تا   یهاشنهادی پقانون نهايی ششم: اگر مديران از نظرات و  

صورت زياد برای کارکنان تسهیل کند آنگاه امکان استقرار  و واحد کاری انتقال دانش را به

 مديريت دانش وجود دارد.

 گیرییجه تنبحث و 
شهرستان   وپرورشدر آموزش بررسی عوامل استقرار مديريت دانش هدف    پژوهش حاضر با

های تحقیق سه مؤلفه  يافتهاساس    بر  د.انجام ش  یکاوداده های یکتکن از  استفاده  دورود با

)انتقال   دانش(دانش  نظام  عامل  به  از    دانش گرکارکنان    حفظ،  مربوط  مديران  استفاده  و 

به عامل فرهنگکارکنان )   یهاشنهادی پنظرات و   سازمانی( در استقرار  هر دو مؤلفه مربوط 

  نشان داد کهنتايج پژوهش   .کنندای ايفا میوپرورش نقش عمدهمديريت دانش در آموزش

  و همکارانراستا با نتايج تحقیقات فاطمی  دانش در استقرار مديريت دانش هم  انتقال  مؤلفه

لیندر  ،  (2012)  و همکاراندزونیک  ،  (1391)  یزنجانشام    و  محقر ،  (1394)  یعبداله،  (1395)

)و   زاده  2011والد  بیک  نتايج  مخالف  و  همکاران(  مؤلفه  است(  1390)  و  حفظ  و  های 

استفادهن  کارکنا و  گر  و    دانش  نظرات  از  هم  یهاشنهادی پمديران  نتايج  کارکنان  با  راستا 
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محقر ،  (1392)  و همکارانولیان  ،  (1392)  یخانی و ديده  رمضان،  (1394)  یعبداله تحقیقات  

 .است( 2014) و همکارانلی ، (2012) و همکاران دزونیک ، (1391) یزنجان شام  و

تب عوامل  در  اين  مواردییمیین  که  مدنظررا    توان  به    قرارداد  ادامه  اشاره    هاآندر 

نهفته در    و دانش  هامهارت،  گردد که تجربیاتیمکارکنان دانش گر باعث   حفظ،  گرددیم

ير و سااستفاده از دانش و نظرات اين افراد    که آنيگر  و داين افراد از سازمان بیرون نرود  

سبب انتقال دانش در    گردد که در پی آنیمدانش در سازمان    ظهورو  کارکنان سبب بروز  

یل عوامل فنی و غیر فنی در سازمان  از قبهای انتقال دانش  يرساختزشود که اگر  سازمان می

گردد در  نها،  مهیا  آن  استقرار  و  دانش  مديريت  چرخه  ايجاد  سبب  عوامل  اين  يتاً 

کارکنان تا    یهاشنهادی پعامل استفاده مديران از نظرات و   و اگر  گرددیموپرورش  آموزش

مديريت  استقرار  امکان  آنگاه  باشد  دانش خیلی کم در سازمان  انتقال  و  و کمتر  حدودی 

 دانش در آن سازمان يا مديريت وجود نخواهد داشت. 

 منابع 

زمینه  . (1388)  .زهره،  آزادشهرکی عوامل  در  بررسی  دانش  مديريت  سازمان  ساز 
بوشهرآموزش استان  اسالمی  پايان ،  وپرورش  آزاد  دانشگاه  ارشد  کارشناسی  نامه 

 بوشهر. 

تأثیر نوآوری در استقرار مديريت دانش از    یبررس .( 1398) .سودابه،  محمدی  ومريم  ،  اعظم

کنگره    .ديدگاه کارکنان ستادی دانشگاه )مطالعه موردی دانشگاه صنعتی کرمانشاه(

بنیا تحقیقات  فن ملی  و  کامپیوتر  مهندسی  در  اطالعاتدين  دانشگاه    .تهران  .آوری 

 دبیرخانه دائمی کنفرانس. .شهید بهشتی

عوامل سازمانی بر عملکرد   یربررسی تأث  .(1390)  .هانیه،  دودمانی ملکیو    جعفر،  بیک زاده

آموزش دانش در  آموزشمديريت  موردی  مطالعه  ملکانوپرورش:    . وپرورش شهر 

، (4)17،  یعموم  یو کتابخانه ها   یاطالع رسان  یقاتتحق  پژوهشی– علمیفصلنامه  

649-675 . 
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اله  ،  رازينی دسته  (.1397)  ینا.س،  میالد  وروح  در    یبندارائه  مؤثر  کلیدی  عوامل  از  جامع 

، (1)1،  فصلنامه مديريت راهبردی دانش سازمانی  .استقرار مديريت دانش سازمانی

133-168 . 

عوامل کلیدی موفقیت    یبندشناسايی و رتبه  .(1392)  . حسین ،  ديده خانی و  تامارا  ،  رمضانی

،  استان گلستان  .دومین همايش ملی علوم مديريت نوين   .در استقرار مديريت دانش 

 . چهاردهم شهريور، گرگان

 مديريت سازیپیاده در سازمانی ساختار و سازمانیفرهنگ بررسی (.1393)  لیال.،  ساريخانی 

 .بهشتی شهید دانشگاه، مديريت دانش تهران کنفرانس  ششمین ، دانش 

 مديريت سازیپیاده بر مؤثر عوامل بندیرتبه و بررسی،  يیشناسا  (. 1391)  احمد.،  شعبانی

 پزشکی علوم دانشگاه :موردی ی)مطالعه  TOPSISاز تکنیک   استفاده با دانش 

 . 326-318، (3)9، سالمت اطالعات مديريت شیراز(.

نیاطالقان،  ناصر،  صفايی   بندی عوامليی و رتبهشناسا  (. 1396)  .احمد،  و کیامنش   فرشته،  ی 

یان )مورد مطالعاتی  بن دانش ی  هاشرکتیت مديريت دانش در  بر موفق کلیدی مؤثر  

ی و فناورالمللی مديريت  ین بین کنفرانس  دوم،  ی دانشگاه تهران(و فناورپارک علم  

 ارتباطات. اطالعات و 
جلد ،  کاوی کاربردیداده(.  1394)  .محدثه،  طاهر پورینا و  س،  محمودی،  محمد،  صنیعی آباده

 . دانش  یازن :تهران. 1

 ی مرور  (.1395)  .محمد،  احمدزاده  وعاطفه  ،  اعلم الهدی،  احمد ،  یفرامرز،  حسین ،  صیادی

دومین کنفرانس  ،  ها ها و عوامل کلیدی موفقیت مديريت دانش در سازمانبر مدل 

 .شرکت خدمات برتر،  تهران،  مديريت و فناوری اطالعات و ارتباطات المللیین ب

  منظور بهدر استقرار مديريت دانش    سازمانیفرهنگبررسی نقش  (.  1394)  .محبوبه،  عبداللهی 

 . دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری .رساله دکتری، ارائه مدل

شناسايی    (.1395)  سامان.،  مقدسی   و  محمد،  مقدسی،  حمید،  فرخی زاده،  شهرام  یدس ،  فاطمی

بندی عوامل مؤثر بر استقرار مديريت دانش در دانشگاه آزاد اسالمی شهرستان  و رتبه

 .(131)1، ماهنامه علوم انسانی اسالمی .TOPSIS یکبروجرد با استفاده از تکن 
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 کارشناسی مقطع عملی دروس کارايی میزان (. بررسی1393) رضا.،  صادقی رضا و،  فرجی

 ديدگاه از درس اين نیازهای کردن مرتفع  در ورزشی علوم و بدنیتربیت رشته

 . 48-37، (1)3،  ورزشی  مديريت در کاربردی هایپژوهش  .بدنییتترب دبیران

و  ،  نويد  جمشیدی،  مهرداد،  قنبری ،  محمدرضا،  پويا  کريمی   .منصور،  پوریلاسماعبابک 

  قیمت   تغییر  از  حاصل  بازده  بینیپیش   در  یربادگ  هایین ماش   دقت  بررسی(.  1398)

  فصلنامه  .گیریتصمیم  درخت  و  همسايه  ترين يکنزد،  رافست  مدل  از  استفاده  با  سهام
 . 234-215، (38)10، بهادار اوراق مديريت و مالی مهندسی

نوری  و  علی،  محقر زنجانی  رتبه  يیشناسا  .(1391)  .مژگان،  شام  کلیدی    یبندو  عوامل 

فصلنامه    .موفقیت مديريت دانش با استفاده از رويکرد گسترش عملکرد کیفیت فازی
 . 1068-1037، (4)28، پژوهشی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ايران- علمی

کننده در عوامل تسهیل  یتوضع  (.1396)  میالد.،  قمی  سمانه و،  محمدی،  زهرا،  مصلح آبادی

فرهنگیان  بهینه  استقرار دانشگاه  در  دانش  کنفرانس  ،  مديريت    المللی بین سومین 

موسسه عالی علوم  ،  شیراز   .علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی  شناسیجامعه  شناسیروان

 . و فناوری خوارزمی

کننده مديريت دانش  بررسی عوامل تسهیل  (.1390)  .نور محمد،  يعقوبی  مريم و ،  نکودری 

 . 119-95، (13)4، مديريت عمومی یها پژوهش . بحراندر سازمان مديريت 

خینی  ن یعبدالحس،  نیسی رنگباری  استقرار  1388)  .محمود،  و  در  مؤثر  عوامل  بررسی   .)

 اندازچشم  استان خوزستان(.  مخابرات  مطالعه موردی:دانش )  تيريمد  زی آمتیموفق 

 . 142-125، (4) 33، مديريت

فرا تحلیل عوامل اثرگذار بر    (.1392)  عادل.،  زاهد بابالن  و  مهدی،  معینی کیا،  سمیه،  ولیان

  .تهران  .ششمین کنفرانس مديريت دانش   .استقرار مديريت دانش در آموزش عالی

 .گاز و پتروشیمی، نفت یرسان موسسه اطالع
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