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 چکیده
باا تجهاب باب    ، (مديران ارشد، کلیدی کارکنان، کارکنان عادی) یانسانسطح نیروی ، پژوهش ندر اي :هدف

 خارد، ، دانش، اطالعات، مديريت دانش )داده گانبپنجی هاحجزه و مديريت دانش یهازير معیارهای حجزه

ی پاروهه  هاشرکت مديريت دانش در یسازنبیشیب باهدفبا استفاده از تحلیل سلسلب مراتبی فازی  (کارکنان

و شرکت خادماتی مهندسای اوا    ، شرکت مهندسی سپتاس يا پاديکججانجردی پارشرکت گسترش همحجر )

از روش تحلیل سلسلب مراتبای فاازی    امدهدستبببرای تحلیل اطالعات : روش .اندشده یبندتياولج( بهبجد

(FAHPاستفاده ) ری تحقیا   هامعاب اماا   .گرفات  قارار  استفاده مجرد چانگ یاتجسعب لیتحل روش .شجدیم

ابزار گارداوری   بجد ونفر  60 بربالغ هاانکب تعداد  های پروهه محجرکارشناسان خبره شرکتاز  بجدعبارت 

 .ارائاب شاد   رناده یگمیتصام گاروه   لبیوسا ببهايی کب با تجهب بب پاسخ: هاافتهی. بجد پرسشنامب و اسناد ،هاداده

باا اخاتالف    کاب داده  باجد باب ايان راجرت     مديريت دانش هایترتیب نهايی اهمیت معیار داد کبنتايج نشان 

، اطالعاات در اولجيات بعادی قارار     ، داناش  ، کارکناان و خارد  قارار دارد وزنی فاحش در اولجيات نسسات   

در اولجيات   ، مشسص شده اسات کاب تحلیال نمار مشاتريان     شاخص، با تجهب بب داده 1. در مقايسب رندیگیم

مشاسص شاده اسات کاب همااهن ی و      شااخص باا تجهاب باب اطالعاات       1مقايساب   در ،ردیگیمنسست قرار 

شاخص با تجهب باب   1 سبيمقادر  .ردیگیمدر اولجيت نسست قرار  در درون سازمان اطالعاتی یسازکپارچبي
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.com 
 (نجيسااااانده مسااااا جل )، ، دانشاااااکده ماااااديريت ناااااجر تهاااااران دانشااااا اه پیاااااام   دانشاااااکجی دکتااااارای  .3
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در  .ردیا گیما در اولجيت نسست قارار   ، مشسص شده است کب میزان تجسعب کاربرد دانش در سازماندانش 

در اولجيت نسسات قارار    های نجاوری در کارکنان، مشسص شده است کب قابلیت با تجهب بب خرد 1 سبيمقا

مشسص شاده اسات کاب نارر کارکناانی کاب ساازمان را         با تجهب بب کارکنان شاخص 1 سبيمقادر  .ردیگیم

کارکناان عاادی    داد نشاان  امدهدستببنتايج  :یریگجهینت .ردیگیمدر اولجيت نسست قرار  اندکردهترک 

 .ردیگیمدر اولجيت اخر قرار کارکنان کلیدی اولجيت دوم  درمديران ارشد در اولجيت نسست و 

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

 و بیان مسئلهمقدمه 

باازار کاار تمرکاز     یباا تن ناهاا  ههاب  سرمايب انسانی در مجا یریکارگبببر  هاسازمانامروزه 

بناابراين ابزارهاای    .نیز بب دنبال انتشار دانش خجد در سراسر ساازمان هساتند   کارکنان دارند،

سنتی برای ارتقاا  در ساازمان    یحاضر ابزارهادر حال  .رقابتی پیشین و سنتی منع شده است

همااب  .اساات قبااجلاباالرقیغهمچااجن انحصااار اطالعااات و ممانعاات از مجفقیاات همکاااران   

جفا  و  شارکت اول م  066در خیاباان گرفتاب تاا     یفروشا دستعملکردهای تکاری مجف  از 

( 066339،،6برگارون ) .کنناد یما اساتفاده   "از ماديريت داناش  "پیشرو دنیا تاا حادودی، از   

اسات  ناجاور شاناختب شاده     یهاا سازمانيك نیروی مثبت در ايکاد  عنجانبب دانش تيريمد

 قرن در کب یاگجنببب بجده، سريع بسیار دانش رشد ،شدنیههان عصر در .(0666، 0کنجلی)

 در فنی اطالعات و دانش تمام دررد 96 نیز و دانش و ی فناوریهايافتب دررد 36 بیستم،

 حاالی  در ايان  ؛شاجد یما  برابار  دو حکم دانش نیم و سال پنج هر و است شده تجلید ههان

 نیازمند محیط رقابتی تغییرات با انطباق .است سال چهار از کمتر ان، متجسط عمر کب است

 داناش  امروز، پیچیده و ناپايدار محیط در .هستند دانش مديريت استراتژی اثربسش اهرای

 هديدی یهان رش ايکاد باعث تحجل، اين .شجدیم شناختب ارزشمند دارايی يك عنجانبب

 ماديريت  عملکردهاای  در تغییار  .اسات  شده دانش ريتمدي با نام وکارکسب مديريت در

 خاجيش  تجسعب و بقا منمجربب مؤسسات انجاع رونيازا .است ريناپذاهتناب و ضروری امری

داناش   ماديريت  کب استراتژی اثربسش اهرای نیازمند رقابتی محیط تغییرات با انطباق نیز و

                                                      
1. Bergeron 

2. Connelly 
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 مسااطره  عناجان باب  را داناش  ماديريت  کساانی  بنابراين (0663، 6همکاران کینگ وهستند )

 مبتنی یهادگاهيد .داد خجاهند دست از را ان کارگیریبب از حارل مزايای ،کنندیم تلقی

 باب  منکار  ،هاا ساازمان  کلیادی  یهاا دارايای  عناجان باب  فکری منابع کب دارند اشاره بردانش

ماديريت   روايان از (0663، 0و همکااران )چاجی   شجندیم مزيت رقابتی پايداری و نجاوری

باب دنباال ان اسات تاا      هاسازمانو در  شجدیماز خجد دانش محسجب  ترمهم یامقجلبدانش 

 یهاا مهاارت ی فردی و ساازمانی را باب داناش و    هانحجه چ جن ی تبديل اطالعات و دانستب

بايد محیطی برای اشتراک، انتقاال و تقابال    هاسازمان .فردی و گروهی تبیین و روشن نمايد

اورناد و افاراد را در ههات باا مفهاجم کاردن تعامالتشاان،         باب وهاجد  دانش در میان اعضا  

کاب رابطاب قاجی و مثبتای باین       دهاد یما نشان  3مطالعات فجگاتب و همکارانش. امجزش دهند

مديريت دانش و بهباجد عملکارد کارکناان ساازمان وهاجد دارد و وهاجد فراينادهای قاجی         

، يیکاارا درگیر کردن کارکنان با اين فرايندها باعث افزايش و  هامديريت دانش در سازمان

 .شاجد یما  هاا اثربسشی، تمايز، بهبجد عملکرد کارکنان و سازمان در مقايسب با سااير ساازمان  

کارکنااان نقااش اراالی را در فرايناادهای مااديريت دانااش و بهبااجد عملکاارد سااازمان بااازی 

سازمان نیز سطح رضاايت مشاتريان را باا      بهبجد سرعت و ارتقای کیفیت عملکرد .کنندیم

حائز اهمیت است، چ جن ی اداره دانش سازمان اسات و ايان امار نیازمناد      انچباما ؛ بردیم

ويژگی ههاان رقابات، تغییار     ينترمهمبا تجهب بب اينکب امروزه  .استمديريت رحیح دانش 

سارمايب   ينتار مهام  عنجانببسازمان  افراد بریبتکناچار هستند با  هاشرکتو  هاسازماناست، 

ی هدياد و اساتفاده علمای از ان    هاا و اياده  هاا را بب درک، فهم، ارائاب دانساتب   هاانسازمان 

ماديريت   یهانمامايکاد  در پیشبرد مقارد سازمان تشجي  کنند و اين فعالیت نیازمند هاايده

مديريت  هاینماماز اين طري   نندتجایمکارکنان  .(0669، 4و همکاران فجگانب) استدانش 

 ترتیاب ايان باب ی خجد را در اختیار ساير کارکناان قارار دهناد و    هادانش تکارب و تسصص

                                                      
1. King et al 

2. Choi et al 

3. Fugate et al 

4. Fugate et al 
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هاج  . شاجند ) منکار باب بهباجد عملکارد ساازمان       درنهايات باعث بهبجد عملکرد يکادي ر و  

 مناابع  یبندتياولجو در ارزيابی  مديريت دانش نقشقصد اين تحقی  بررسی  .(6،0669ولی

شارکت  ، شرکت گسترش هجانجردی پارس ياا پااديکج  محجر )ی پروهه هاشرکتدر انسانی 

پاژوهش حاضار، تعیاین     مسا لب  .اسات  و شرکت خدماتی مهندسی اوا بهباجد(  مهندسی سپتا

 (کارکناان  خارد، ، دانش، اطالعات، مديريت دانش )داده گانبپنجی هاترتیب اهمیت حجزه

 یانساان ساطح نیاروی    و هاا انی هاا مديريت داناش باا زيار معیاار     یرهایمتغررسی رابطب و ب

 .است (مديران ارشد، کارکنان کلیدی، کارکنان عادی)

 ساامانمند  یسااز ناب یبه اساتراتژی  از عباارت اسات   داناش،  ماديريت : مدیریت دانش

 عصااره  انتسااب،  نحاجی  باب  را وکاار کساب  باب  مرباج   ضروری اطالعات کب وکارکسب

 بهباجد  را سازمان رقابت قدرت و کارکنان عملکرد تا کندیم دهیسازمان و ذخیره گیری،

 عباارت اسات از   داناش  در تعريا  دي اری ماديريت   ( 0660 ،0و همکااران بینچینا بسشد )

 ماديريت  حاجزه در  عامال  پانج  اين .کاربرد دانش است و تجزيع ارائب، ،ديیتأ ايکاد، فرايند

 را حاذف اماجزش   ياا  و مکدد امجزش بازخجرد، امجزش، زمینۀ سازمان يك برای دانش

 است مجردنیاز سازمان یهاتیقابل احیا  و ن هداری ايکاد، برای معمج ً کب اوردیم فراهم

 .(0666، 3بات)

 پژوهش پیشینه

کشاجر در ماجرد رابطاب باین ماديريت داناش و        در خارج و داخال  تاکنجنيی کب هاپژوهش

 :ازهملببهبجد عملکرد رجرت گرفتب 

( در تحقیقی بب بررسی رابطب بین تباديل ماديريت داناش و    6330رهايی پجر و رحیمی )

اطالعاات تحقیا  از طريا      .اناد پرداختاب علمای دانشا اه ارافهان     أتیا هعملکرد اعضاای  

                                                      
1. Joo & Lee 

2. Amtzen Bechina 

3. Bhatt 
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 .شاد  اوریهمععلمی دانش اه هجاب داده بجدند،  أتیهنفر از اعضای  30کب  ایپرسشنامب

 :نشان داد کب امدهدستببنتايج تحلیل اطالعات 

         یاأت هبین ابعاد فرايند تباديل ماديريت داناش و میازان عملکارد امجزشای اعضاای 

 .علمی همبست ی متجسط و مستقیمی وهجد داشت

        علمای   یاأت هبین ابعاد اهتماعی ساازی داناش و میازان عملکارد پژوهشای اعضاای

 .همبست ی خطی وهجد داشت

  علمی همبست ی متجساط   یأتهدانش و میزان عملکرد اعضای  سازیبرونیبین ابعاد

 .و مستقیمی وهجد داشت

  یاأت هدانش و میازان عملکارد امجزشای و پژوهشای اعضاای       سازیبرونیبین ابعاد 

 .علمی همبست ی وهجد داشت

داناش   يريتو مدمنابع انسانی  وریبهره( در تحقیقی بب بررسی 6330نکاری ) زاهدی و

 منابع هاان دو هر در .است دانش مديريت و وریبهره در هاسازمان مجفقیت رمزپرداختند. 

 ماديريت  و داناش  ماديريت  انساانی،  مناابع  وریبهاره  .کنناد مای  ايفاا  کلیادی  نقش انسانی

 و کرده تکمیل را همدي ر و بجده ارتبا  در باهم کامالً کب هستند مفاهیمی از استراتژيك

 قادرت  افزايش و انسانی منابع تجانمندی افزايش مجهب سب هر و دارند افزايیهم خاریت

 هاا ان از ياك  هار  باب  تجهاب  بدون تجانندنمی مديران بنابراين، .گردندمی هاسازمان رقابت

 بب .باشند داشتب را سازمانی اهداف مطلجب تحق  درنهايت، و دي ر امجر در مجفقیت انتمار

 عمال  در و داده افزايش مفاهیم اين از را خجد درک مديران کب جدشمی تجریب دلیل همین

 .دهند انکام را  زم اقدامات هاان شدن عملیاتی برای نیز

 در رابطاب میاان  بب بررسای نقاش تساهیم داناش     تحقیقی  در( 6394) فرددانايی وراحی 

 و یطراحا  نجاوراناب پرداختناد. هادف پاژوهش حاضار،      رفتاار  وفکری  هایسرمايباهزای 

نجاورانب با تجهب باب نقاش مداخلاب     رفتار وبرازش مدلی از روابط میان اهزای سرمايب فکری 

مساتقیم رفتاار    طاجر باب کب سارمايب فکاری   گرانب تسهیم دانش است. نتايج پژوهش نشان داد 

. شاجد مای رابطب تقجيات   اين اما با مداخلب تسهیم دانش، دهدنمیقرار  تأثیرنجاورانب را تحت 
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اما  ؛با تسهیم دانش رابطب معناداری ندارد مجردمطالعب هایسازمانسرمايب فکری در همچنین 

انان نسابت باب تساهیم داناش اثار       نیت وذهنی کارکنان بر قصد  هنکارهای وافراد  تمايالت

نجاوراناب کماك    رفتاار  وخجد بب بهبجد رابطب میاان اهازای سارمايب فکاری      اين و گذاردمی

 .کندمی

ی ماديريت  هاا اعاالن اساتراتژی   یرتاأث "( در تحقیقی بب بررسای  6660) 6چجی و هجنگ

در اياان پااژوهش بااب ارزيااابی عملکاارد . اناادپرداختااب " هااادانااش و باار سااهم بااازار شاارکت

نتاايج نشاان داده    .پرداختاب شاده اسات    0663تاا   6993 یهاسالی امريکايی بین هاشرکت

افزايش تعاامالت مثبات در باازار رابطاب      ی مديريت دانش وهااست کب بین اعالن استراتژی

( قابلیات اساتفاده از   6بار )  هاا ان یاد تأکيی کاب  هابسصجص استراتژی. مستقیمی وهجد دارد

 یررسامی غی هاا ( تسهیم دانش از طري  بحاث 0و ) فناوری اطالعات دانش محدود از طري 

 .شجدیمباعث بهبجد عملکرد  یررسمیغ هاییهمکارکارکنان است کب 

ساازمانی   يادگیری ( در پژوهشی بب بررسی رابطب بین مديريت دانش،0666) 0لیائج و وو

مکلاب   6666اطالعات اين تحقی  از طري  پرسشنامب کب بین . اندپرداختبو نجاوری سازمانی 

نشان داد کب بین اين سب  هايافتب .امد بب دستشرکت مالی برتر تجزيع شده بجد،  666برتر و 

 :اينکب ترمهمهمبست ی مثبتی وهجد دارد و مؤلفب 

در ساطح مطلاجبی قارار دارناد      هاا انيی کب مديريت داناش در  هاو سازمان هاشرکت .6

 .تجانايی بیشتری برای با  بردن نجاوری سازمانی دارند

در ساطح مطلاجبی قارار دارناد      هاا انيی کب مديريت داناش در  هاو سازمان هاشرکت .0

 .با  بردن يادگیری سازمانی دارند تجانايی بیشتری برای

در ساطح مطلاجبی قارار دارناد      هاا انيی ناجاوری ساازمانی در   هاو سازمان هاشرکت .3

 .تجانايی بیشتری برای با  بردن يادگیری سازمانی دارند

                                                      
1. Choi & Jong 

2. Liao & Wu 
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میانی بین مديريت دانش و  یرمتغنتايج نشان داد کب يادگیری سازمانی يك  درنهايتو  .4

 .استنجاوری سازمانی 

 

 

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

( بب بررسای رابطاب باین ماديريت داناش و بهباجد       0669در پژوهشی فجگاتب و همکاران )

ی لکستیك در زمیناب ماديريت و فنااوری اطالعاات در امريکاا      هاعملکرد سازمانی شرکت

کاب رابطاب قاجی و مثبتای باین ماديريت داناش و         دهدیمان نتايج اين تحقی  نش. اندپرداختب

نشاان داده اسات کاب وهاجد فراينادهای قاجی        هاا يافتاب . بهبجد عملکرد سازمانی وهجد دارد

و درگیر کردن کارکناان باا ايان فراينادها باعاث افازايش        هامديريت دانش در اين سازمان

. شاجد یما  هاا قايساب باا سااير ساازمان    ، اثربسشی، تمايز و بهبجد عملکرد سازمان در ميیکارا

کاب کارکناان نقاش ارالی را در فراينادهای ماديريت داناش و بهباجد          دهاد یما نتايج نشان 

 .کنندیمعملکرد سازمان بازی 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 بین مدیریت دانش و بهبود عملکرد سازمانی رابطه .2شکل 

Out put Process In put 

 نوآوری سازمانی مدیریت دانش یادگیری سازمانی

 مداردانشپاسخگویی  تسهیم دانش انتشار دانش تولید دانش

 بهبود عملکرد سازمانی بهبود عملکرد بخش

 یاثربخش تمایز کارایی
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ماديريت داناش و بهباجد    ( بب بررسی رابطب باین  0669) 6تسجی  ئج و دي ردر پژوهشی 

 هااننتايج تحقیقات . اندپرداختب کنگهنگيادگیری الکترونیکی در دانش اه پلی تکنیك 

بین ابعاد و فرايندهای مديريت دانش با يادگیری مؤثر الکترونیکی رابطاب قاجی    داد کبنشان 

 کناد یمرا فراهم  یانبیزمنشان داده است کب مديريت دانش  هايافتب .و مستقیمی وهجد دارد

بتجانند با خل ، تسهیم و نشر دانش باعث بهبجد عملکرد خاجد و سااير    هاهمبکب کاربران در 

داده و باب ياادگیری سارعت     را گساترش ماديريت داناش محایط ياادگیری     . کاربران شجند

 شاامل: ارتباطاات   دهاد یما ابزارهايی کب مديريت دانش در اختیار کااربران قارار   . بسشدیم

از طريا  ماديريت    .. . . ی بحث و مشاوره، هاتجرهای هستکج، اتاقج، مهاروم چت ايمیلی،

 ،یزيا ربرناماب برای ارتقا و بهبجد يادگیری، نیازهای دانشی خاجد را   تجانندیمدانش کاربران 

 .کنند یبندتياولجو  یگذارهدف

 پژوهش یشناسروش

 3شکل در  مذکجر مدل .( استفاده شده است0669) 0می وندر پژوهش حاضر از مدل مفهج

 .امده است

اسااتفاده  3از روش تحلیاال سلساالب مراتبای فااازی  اماده دسااتبااببارای تحلیاال اطالعاات   

 خبرگاان نمرات  .است 0(6991چانگ ) 4یاتجسعبروش تحلیل  مجرداستفادهروش  .شجدیم

د مقايسب عنارار هار ساطح مادل باا اساتفاده از میاان ین        در مجر ی پژوهش محجرهاشرکت

يك هدول مقايساب زوهای بارای مقايساب عنارار هار ساطح         تيو درنها شده یتلفهندسی 

باا روش تحلیال    هار ساطح  سپس وزن مرباج  باب هرياك از عنارار در      .است امدهدستبب

 و نمار ضاجعی مادل تحقیا     باا تجهاب باب ماهیات مج     .است امدهدستببمراتبی فازی  سلسلب

هامعاب امااری ايان تحقیا  را تشاکیل       ی پاروهه محاجر  هاا کارشناسان خبره شرکت، اساتید

                                                      
1. Lau & Tsui 

2. Wen 

3. FAHP 

4. Extent Analysis Method 

5. Chang 
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 قارار  یمجردبررسا کاب در ايان تحقیا      ی پاروهه محاجر  هاا شارکت اسااس،   نيبر ا. دهندیم

 شامل: اندگرفتب

شارکت   -3 شارکت مهندسای ساپتا    -0 کجيپااد شرکت گسترش هجانجردی پارس ياا   -6

در اين مرحلب خبرگاان میازان اهمیات هار ياك       .باشندیمتی مهندسی اوا بهبجد خدما

 60در ايان تحقیا     کنندهشرکتتعداد خبرگان  .کنندیمرا تعیین  مجردنمری هاگزينب

 باسابقباز مديران  و ی بهبجدهابب بحث مندعالقبنفر بجده کب 

و ابزارهای ارلی در اين تحقی  اسناد  .ندابجده الذکرفجقی هادر شرکت سال 06تا  3بین 

در  خجد رانمرات  شدهخجاستب هادر پرسشنامب محق  از خبره .استو پرسشنامب  مدارک

در اين میان ههت اخذ نمرات خبرگان در  .مجرد مقايسب بین عنارر مدل مفهجمی بیان کنند

 .ول زير استفاده شده است کالمی مندرج در هد عباراتقالب عبارات کالمی از 

 مقیاس فازی مفاهیم زبانی فیط .1جدول 

 مقیاس زبانی اعداد فازی مثلثی معکجس اعداد فازی مثلثی

 اهمیت برابر (1 ,1 ,1) (1 ,1 ,1)

 ترکمی مهم (5 ,3 ,1) (1 ,1/5,1/3)

 ترمهم (7 ,5 ,3) (1/3 ,1/7,1/5)

 ترخیلی مهم (9 ,7 ,5) (1/5 ,1/7 ,1/9)

 ترالعاده مهمفجق (11 ,9 ,7) (1/7 ,1/9 ,1/11)
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 (2002، نمایش روابط سلسله مراتبی مدیریت دانش )ون  .3شکل 
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 پژوهشی هایافته

(، وزن هار  کارکناان  خارد، ، داناش ، اطالعاات ، )داده برای مقايسب معیارهای مديريت دانش

 . نشان داده شده است 0يك از اين عنارر در هدول 

 نهایی نرمال شده عناصر مدیریت دانش اوزان .2جداول 

  داده اطالعات دانش خرد کارکنان

630/6 003/6 614/6 660/6 033/6 w 

باب ايان    .شاد  ارائاب  0در هاداول   رناده یگمیتصمگروه  لبیوسببيی کب هابا تجهب بب پاسخ

باب ايان راجرت اسات کاب       مديريت دانش نتیکب رسیديم کب ترتیب نهايی اهمیت معیارهای

، دانااش ، کارکناان ، و خاارد قارار دارد باا اخااتالف وزنای فاااحش در اولجيات نسساات     داده

، اطالعاات ، داده) یهاا ریا متغزيار  بارای ساطح   . رناد یگیما اطالعات در اولجيت بعدی قرار 

، اطالعاات ، دههدول مقايسب زوهی داريم کب بب ترتیب با تجهب دا 0 (کارکنان خرد،، دانش

ی فرعای  هاا ی نهايی حارال از اوزان مؤلفاب  ها، نتايج و يافتبباشندیکارکنان م خرد،، دانش

 ( امده است0( تا )3هداول )هر يك از عجامل در 

 مدیریت دانش با توجه به معیار داده یارهایمعاوزان نهایی نرمال شده زیر  .3جداول 

 پاي اه داده
 یزيربرنامب

 دانشی

استانداردهای 

دانشی 

مجهجد در 

 سازمان

اطالعات مجهجد در 

سازمان کب قابلیت 

تبديل بب دانش را 

 دارند

ی هاتعداد طرح

 شدهارائببهبجد 

تجسط 

 کارکنان

تحلیل نمرات 

بررسی  مشتريان/

 شکايات مشتريان

 

634/6  644/6  619/6  606/6  600/6  061/6  w 

تجسط  شدهارائببهبجد  یهاتعداد طرح، تحلیل نمر مشتريانشاخص ) 1در مقايسب 

، استانداردهای ، اطالعات مجهجد در سازمان کب قابلیت تبديل بب دانش را دارندکارکنان

 3هدول ، طب  ، پاي اه داده(، با تجهب بب دادهدانشی یزيربرنامب، دانشی مجهجد در سازمان

، پاي اه داده و ردیگیمجيت نسست قرار در اول شده است کب تحلیل نمر مشتريان مشسص
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اطالعات مجهجد در سازمان کب قابلیت تبديل بب دانش را دارند استانداردهای دانشی 

بب  تجسط کارکنان شدهارائببهبجد  یهاتعداد طرحو  دانشی یزيربرنامب، مجهجد در سازمان

 .رندیگیمترتیب در اولجيت بعدی قرار 

 مدیریت دانش با توجه به معیار اطالعات یارهایمعاوزان نهایی نرمال شده زیر  .4جداول 

 یاثربسشکارايی و 

 یافزارهانرم

کاربردی در 

 سازمان

ی هاقابلیت

مديريت اطالعات 

 مجهجد در سازمان

هماهن ی و 

 یسازکپارچبي

در  اطالعاتی

 درون سازمان

ساختار 

ی هاشبکب

ارتباطی و 

 اطالعاتی

 یروزرسانبب

 دانش

استفاده از 

ی هاشبکب

 اطالعاتی

 

633/6  661/6  060/6  603/6  690/6  636/6  w 

، سااختار  داناش  یروزرساان باب ، هاای اطالعااتی  شاخص )اساتفاده از شابکب   1در مقايسب 

در درون ساازمان،   اطالعااتی  یسااز کپارچاب ي، همااهن ی و  های ارتباطی و اطالعااتی شبکب

 افزارهااایناارم اثربسشاای، کااارايی و مجهااجد در سااازمان هااای مااديريت اطالعاااتقابلیاات

شده است کاب   مشسص 4هدول  بر اساس، نتايج کاربردی در سازمان( با تجهب بب اطالعات 

 ردیا گیما در اولجيات نسسات قارار     در درون ساازمان  اطالعاتی سازیيکپارچبهماهن ی و 

اساتفاده از   ،اربردی در ساازمان کا  افزارهاای نارم  اثربسشای کاارايی و  ، داناش  روزرساانی بب

هااای مااديريت قابلیااتو هااای ارتباااطی و اطالعاااتی ، ساااختار شاابکبهااای اطالعاااتیشاابکب

 . رندیگیماطالعات مجهجد در سازمان بب ترتیب در اولجيت بعدی قرار 

 دانش اریمعمدیریت دانش با توجه به  یارهایمعاوزان نهایی نرمال شده زیر  .5جداول 

ی هانجاورینقش 

در بهبجد  کادشدهيا

در  هااوریفن

 سازمان

ارزيابی 

عملکرد مبتنی 

 بر دانش

 یگذاراشتراکبب 

دانش تجسط 

 کارکنان

پشتیبانی و تعهد 

مديريت بب 

دانش  یریکارگبب

 و مديريت دانش

میزان تجسعب 

کاربرد دانش 

 در سازمان

نرر 

 هانجاوری

 در سازمان

 

604/6  601/6  603/6  604/6  633/6  600/6  w 

، میزان تجسعب کاربرد دانش در سازمان، ها در سازماننرر نجاوریشاخص  1 سبيمقادر 

داناش   گاذاری اشتراکدانش و مديريت دانش، بب  کارگیریببپشتیبانی و تعهد مديريت بب 
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در بهباجد   ايکادشاده هاای  تجسط کارکنان، ارزيابی عملکرد مبتنی بر دانش، نقاش ناجاوری  

شاده اسات کاب     مشاسص  0هدول  بر اساس، نتايج در سازمان با تجهب بب دانش  هااوریفن

ارزياابی عملکارد   و  ردیا گیمدر اولجيت نسست قرار  میزان تجسعب کاربرد دانش در سازمان

نقاش   دانش تجسط کارکنان، گذاریاشتراک، بب ها در سازماننرر نجاوری، مبتنی بر دانش

پشتیبانی و تعهاد   و در سازمان با تجهب بب دانش هااوریفنبجد در به ايکادشدههای نجاوری

 . رندیگیمدانش و مديريت دانش بب ترتیب در اولجيت بعدی قرار  کارگیریببمديريت بب 

 مدیریت دانش با توجه به معیار خرد یارهایمعنهایی نرمال شده زیر  اوزان .6جداول 

تعداد 

اختراعات 

در  شدهثبت

 سازمان

د سطح بهبج

درامدی 

کارکنان ناشی 

 هااز نجاوری

میزان احراز 

رالحیت 

 کارکنان

میزان 

 یگذاربيسرما

بر روی  شدهانکام

 کارکنان کلیدی

قاب 

 یهالت

نجاوری در 

 کارکنان

احترام بب حقجق 

مالکیت معنجی و 

 فکری

 

604/6  619/6  614/6  613/6  636/6  649/6  w 

های نجاوری در لکیت معنجی و فکری، قابلیتاحترام بب حقجق ما)شاخص  1 سبيمقادر 

بر روی کارکنان کلیدی، میزان احاراز راالحیت    شدهانکام گذاریسرمايبکارکنان، میزان 

در  شاده ثبات ها، تعداد اختراعات کارکنان، بهبجد سطح درامدی کارکنان ناشی از نجاوری

هاای  ه اسات کاب قابلیات   مشاسص شاد   1هادول   بار اسااس  ، نتايج  با تجهب بب خرد (سازمان

در  شاده ثبات تعاداد اختراعاات    گیارد و مای در اولجيت نسسات قارار    نجاوری در کارکنان

میاازان احااراز رااالحیت  ،هااا، بهبااجد سااطح دراماادی کارکنااان ناشاای از نااجاوریسااازمان

احتارام باب حقاجق     بار روی کارکناان کلیادی و    شاده انکاام  گذاریسرمايبمیزان ، کارکنان

 . رندیگیمدر اولجيت بعدی قرار بب ترتیب  نجی و فکریمالکیت مع
 کارکنان اریمعمدیریت دانش با توجه به  یارهایمعاوزان نهایی نرمال شده زیر  .7جداول 

هزينب 

امجزشی 

 کارکنان

تعداد کارکنان 

درگیر در 

 مديريت دانش

تعداد کارکنان 

کلیدی کب 

ی مهارتی هاگجاهی

 اندکردهکسب 

میان ین 

رشد نرر 

 کارکنان

ن رش 

کارکنان بب 

 مقجلب کار

نرر کارکنانی 

کب سازمان را 

 اندکردهترک 

 

611/6  600/6  603/6  619/6  644/6  694/6  w 
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ن ارش کارکناان باب     .اندکردهنرر کارکنانی کب سازمان را ترک شاخص ) 1 سبيمقادر 

ی مهاارتی  هاا جاهیمیان ین نرر رشد کارکنان، تعاداد کارکناان کلیادی کاب گا      مقجلب کار،

تعداد کارکنان درگیر در مديريت داناش و هزيناب امجزشای کارکناان( باا      ، اندکردهکسب 

شاده اسات کاب نارر کارکناانی کاب        مشاسص  0هادول   بر اساسنتايج ،  تجهب بب کارکنان

تعاداد کارکناان کلیادی کاب      و ردیا گیما در اولجيت نسست قرار  اندکردهسازمان را ترک 

، هزينب امجزشای کارکناان   ،میان ین نرر رشد کارکنان، اندکردهارتی کسب ی مههاگجاهی

در اولجيت بب ترتیب  تعداد کارکنان درگیر در مديريت دانش ن رش کارکنان بب مقجلب کار

سطح نیاروی انساانی )کارکناان    برای اين سطح از مدل مفهجمی يعنی .  رندیگیمبعدی قرار 

مقايسب زوهی داريم کب بب ترتیب با تجهب بب زير  36( مديران ارشد، کارکنان کلیدی، عادی

عنصار مرباج  باب     3در مقايسب  .باشندیم (کارکنان، خرد، دانش، اطالعات، )داده یرهایمتغ

 ساازی يکپارچاب همااهن ی و  ، با تجهب بب تحلیل نمار مشاتريان   مربج  بب سطح نیروی انسانی

مشسص شد کاب ماديران   ، در سازمان شدهثبتاختراعات  تعداد در درون سازمان، اطالعاتی

در اولجيات   کارکناان عاادی  ، کلیدی در اولجيات دوم   و کارکنانارشد در اولجيت نسست 

اطالعاات   باا تجهاب باب    عنصر مربج  بب سطح نیروی انسانی 3در مقايسب  .ردیگیماخر قرار 

باب  ، در ساازمان  هاا ناجاوری  نارر  ابلیت تباديل باب داناش را دارناد،    مجهجد در سازمان کب ق

 ،هاا دانش تجسط کارکنان، بهبجد سطح درامدی کارکنان ناشی از نجاوری گذاریاشتراک

مشاسص شاد کاب     ،تعداد کارکنان درگیر در ماديريت داناش و هزيناب امجزشای کارکناان     

در  ارشاد  و کارکناان  ر اولجيات دوم د کارکنان کلیدی، در اولجيت نسست کارکنان عادی

باا تجهاب باب     عنصر مربج  بب سطح نیاروی انساانی   3در مقايسب .  ردیگیماولجيت اخر قرار 

، دانشای مجهاجد در ساازمان    یاستانداردها تجسط کارکنان، شدهارائببهبجد  هایتعداد طرح

سااختار  ، دانش روزرسانیبب، عاتیی اطالهااز شبکب استفاده پاي اه داده،، دانشی یزيربرنامب

، کااربردی در ساازمان   افزارهاای نارم  اثربسشای کاارايی و  ، ی ارتباطی و اطالعااتی هاشبکب

 هاا اوریفان در بهباجد   ايکادشاده ی هانجاوری نقش میزان تجسعب کاربرد دانش در سازمان،

بار روی   شاده انکاام  ذاریگا سارمايب میازان  ، ی ناجاوری در کارکناان  هاقابلیت در سازمان،



 ...  منابع انسان یبندتیدانش ده ارلو تیرینقش مد  برهس 

 

 ،
 ار
ا،
س

 
ه  
شرا

تاب  1
ن 
ستا

34
 

07 

کارکناانی کاب ساازمان را تارک      نارر  کارکنان کلیدی، میزان احاراز راالحیت کارکناان،   

در اولجيات دوم   مديران ارشد، در اولجيت نسست مشسص شد کب کارکنان عادی اندکرده

عنصر مربج  بب سطح نیروی  3در مقايسب . ردیگیمدر اولجيت اخر قرار  کلیدی و کارکنان

ی هاا بب میان ین نارر رشاد کارکناان، تعاداد کارکناان کلیادی کاب گاجاهی         با تجهبانسانی 

در  ، ارزيابی عملکرد مبتنی بر دانش، مشسص شد کب ماديران ارشاد  اندکردهمهارتی کسب 

در اولجيت اخار قارار    در اولجيت دوم و کارکنان کلیدی کارکنان عادی اولجيت نسست و

احتارام باب حقاجق     ر مربج  بب سطح نیاروی انساانی باا تجهاب باب     عنص 3در مقايسب . ردیگیم

مشاسص شاد کاب    ، داده  ااه يپا کارکناان باب مقجلاب کاار،     ن ارش  مالکیت معنجی و فکری،

در  ماديران ارشاد  ، در اولجيات دوم  کارکناان عاادی   در اولجيت نسست و کارکنان کلیدی

 .ردیگیماولجيت اخر قرار 

 یسازنهیشیببا هدف سطح نیروی انسانی وزن نهایی  و محاسبهسطح تلفیق اوزان سه  .8جدول 

 مدیریت دانش

نهاايی ساطح نیاروی     و وزن شاده  یتلفعنارر سب سطح با هم  وزن 3شماره طب  هدول 

ماديريت   یسااز نبیشا یبباا هادف    (رشاد ، مديران ا، کارکنان کلیدیکارکنان عادی) یانسان

، ازنمار ماديران   کاب در هادول ماذکجر اماده اسات      طاجر هماان  .اسات  امدهدستبب دانش

، با بب اين راجرت اسات   ، ترتیب نهايی اهمیت سطح نیروی انسانیهای پروهه محجرشرکت

در ان کلیادی  کارکنا دوم  تيا در اولجماديران ارشاد   در اولجيت نسسات و  کارکنان عادی 

 .ردیگیماولجيت اخر قرار 

 یریگجهیو نتبحث 

ماديران  ، کارکناان کلیادی  ، کارکناان عاادی  ) یانساان رابطب سطح نیاروی  ، پژوهش نيدر ا

ماديريت   گاناب پانج  یهاا و حاجزه  مديريت دانش یهابا تجهب بب زير معیارهای حجزه (ارشد

  مديران ارشد کارکنان کلیدی کارکنان عادی

310/6 099/6 330/6 w 
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باا اساتفاده از    نیاروی انساانی   .مطالعب گرديد (کارکنان رد،خ، دانش، اطالعات، دانش )داده

AHP  ی پاروهه محاجر  هاا شرکتی مستل  در هاشرکت خبره ريمد 60نمر  بر اساسفازی 

در اولجيات  کارکناان عاادی   ان اسات  حااکی از   امدهدستببنتايج  .در ايران مقايسب شدند

. ردیا گیما در اولجيات اخار قارار    یادی  کارکنان کلاولجيت دوم  درمديران ارشد نسست و 

کاب پاژوهش    گاردد یما متاذکر   0669ساال  در  ون بامطالعاب همچنین در مقايسب اين تحقی  

 كیتکنبا  0669در سال  مطالعب ون کبیدرحالرجرت گرفتب  فازی AHPتکنیك  حاضر با

AHP رکناان کا، داناش ، اطالعات 0669در سال  رجرت گرفتب است در مطالعب فینگ ون ،

، داده در پژوهش حاضار   کبیدرحال، باشندیمبب ترتیب بیشترين اهمیت را دارا  و دادهخرد 

در تحقیا    .باشاند یما باب ترتیاب بیشاترين اهمیات را دارا      اطالعاات ، دانش، کارکنان، خرد

ين تحلیال نمارات مشتريان/بررسای شاکايات مشاتريان باا تر       فینگ ون و پاژوهش حاضار  

 یهاا از شابکب در تحقیا  فیناگ ون، اساتفاده     .اسات اهمیت را با تجهب بب شاخص داده دارا 

حاضار  در تحقیا    کاب یاست درحاال دارا  شاخص اطالعات را دراطالعاتی با ترين اهمیت 

اطالعااات در درون سااازمان بااا تجهااب بااب شاااخص اطالعااات   یسااازکپارچاابيو  یهماااهن 

 کاارگیری باب در تحقی  فینگ ون پشتیبانی و تعهد مديريت بب  .استبا ترين اهمیت را دارا 

در  کاب یاسات درحاال  شااخص داناش دارا    را دردانش و مديريت داناش باا ترين اهمیات    

باا ترين   تحقی  حاضر میزان تجسعب کاربرد دانش در ساازمان باا تجهاب باب شااخص داناش      

ب حقجق مالکیت معنجی و فکری باا ترين  در تحقی  فینگ ون احترام ب .استاهمیت را دارا 

ناجاوری در   یهاا تیا قابلدر تحقی  حاضر  کباست درحالیدارا  شاخص خرد را دراهمیت 

در تحقیا  فیناگ ون و   . اسات باا ترين اهمیات را دارا    کارکنان با تجهب باب شااخص خارد   

یت را با تجهاب باب   با ترين اهم اندکردهنرر کارکنانی کب سازمان را ترک ، پژوهش حاضر 

 . استدارا  شاخص کارکنان

 های پژوهشپیشنهاد

ايکاد  تيدرنهامديريت دانش نقش بسزايی در بهبجد عملکرد کارکنان و  کبيیازانکا

رفع مجانع و فراهم کردن بستر  دنبال ببرا دارد، مس جلین بايد  هامزيت رقابتی برای سازمان
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در  اشند و همچنین بب نیروی انسانی کب نقش اساسیب هااستقرار مديريت دانش در سازمان

هريان خل  دانش، انتقال دانش، کاربرد دانش و بهبجد عملکرد سازمان دارند بیش از 

ی  زم برای استقرار مديريت هادر رابطب با تقجيت بستر يیهاشنهادیپ. گذشتب تجهب نمايند

 :گرددیمذيل ارائب  شرح ببدر ههت بهبجد عملکرد کارکنان  هادانش در سازمان

ی امجزشاای باارای مااديران ارشااد و مساا جلین   هااابرگاازاری هلسااات تااجهیهی و دوره  -

در رابطب با اهمیت ماديريت داناش بارای سازمانشاان در عصار       ی پروهه محجرهاشرکت

 مادار داناش کارکناان   ی ماديريت داناش و  هاا حاضر تا حمايت و پشتیبانی انان از برنامب

 .فراهم گردد

ی مديريت داناش  ها، اهداف سازمان و برنامباندازچشمهريان قرار دادن کارکنان از  در -

ی دانشای  هاا کاب دارايای   هاا انرا با ههت حرکت سازمان همسج کرد و از  هاانتا بتجان 

 .سازمان هستند در ههت بهبجد عملکرد استفاده کرد

 مناابع  مجردنیااز و اطالعات  ی امجزشی و سمینارهايی در رابطب با دانشهابرگزاری دوره -

 . انسانی

کب کارکنان خطاری را از هاناب انتقاال داناش      ایگجنببب هاايکاد هج اعتماد در سازمان -

 هاای کاناال ی کاری ايکااد  هاتشکیل گروهك .شغلی خجد بب دي ر افراد احساس نکنند

حااکم نماياد کاب    هجی را در ساازمان   تجاندمیافزايش تعامالت شغلی  منمجرببارتباطی 

داناش شاغلی را از دي اران    ، و برای پیشابرد اهاداف   از کل دانستب هزئیهر فرد خجد را 

 .دريغ ننمايند و از اين طري  باعث بهبجد عملکرد يکدي ر شجند

. هاانانتقال دانش بب ساير افراد در ههت بهبجد عملکرد  منمجربب مداردانشتشجي  افراد  -

و افراد کلیادی در شارف بازنشسات ی     مداردانشافراد  بايستمیان مديريت ارشد سازم

بسجاهد کب داناش   هاانرا شناسايی نمايد و با استفاده از ابزارهای ان یزشی و حمايتی از 

ی باالقجه ساازمان   هاخجد را در اختیار ساير افراد قرار دهند بدين ترتیب بسشی از سرمايب

باعاث ارتقاا عملکارد     هاا اهد بجد کب تمامی اين برنامبخج برداریبهرهبالفعل شده و قابل 

 .شد خجاهدکارکنان 
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