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 چکیده
ی بهبود ها رساختیز نیتر مهمیکی از  عنوان بهارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش  منظور در این پژوهش به 

رویکرد سیستم استنتاج فازی اقـدام بـه   ی، بر مبنای افزار نرمی ها شرکتدهنده عملکرد و یادگیری سازمانی در 

هـای ارزیـابی   های سیستم کـه درواقـش شـاخ    . در این راستا ابتدا ورودیشده استارزیابی طراحی سیستم و 

آنگاه بـا نظـر خبرگـان تعیـین شـده و      -عملکرد سیستم مدیریت دانش هستند، استخراج شدند. سپس قواعد اگر

. گردیدف عملکرد سیستم مدیریت دانش تعریدر راستای . خروجی سیستم نیز گردیدفازی وارد پایگاه قواعد 

ها در جهت شناخت تواند به سازمانسیستم طراحی شده، با ارائه یک ارزیابی جامش از سیستم مدیریت دانش می

منظـور   . بـه بـرای بهبـود عملکـرد یـاری رسـاند     نقاط ضـعف و قـوت، جایگـاه فعلـی و اتخـای تصـمیمات آتـی        

خبرگـان بـه عمـم آمـد. بـا توجـه بـه         ای بین خروجی سیسـتم و نظـر  اعتبارسنجی سیستم استنتاج فازی، مقایسه

و اعتبـار  سیسـتم از دقـت   بیـان داشـت کـه     تـوان  یاختالف ناچیز بین میانگین نظر خبرگان و خروجی سیستم مـ 

 برخوردار است. ی آتیها یابیارزبرای  مطلوبی
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 مقدمه

سـازمانی دارد. داشـتن    یهـا  نـه یبـر کـاهش هز   یعنوان یک کلید راهبردی، نقش مؤثر دانش به

دانش صحیح و کاربردی و استفاده از آن در زمان و مکان مناسب، سازمان را در موقعیـت برتـر   

. اگرچه ارزش دانش، همواره در حال افـزایش اسـت، امـا اک ـر     دهد ینسبت به سایر رقبا قرار م

رو هسـتند   هـا بـا مشـکالت زیـادی بـه دلیـم نادیـده گـرفتن اثـر مـدیریت دانـش، روبـه             سازمان

در دو دهه اخیر موضـوعاتی ماننـد یـادگیری سـازمانی، خلـ        .(4177، 7مادیتینوس و همکاران)

و  انـد  گرفتـه مزیت رقابتی مورد توجه قرار   کننده نییتععوامم  عنوان بهدانش و ظرفیت نوآوری، 

در زمینـه   خصوص بهی فنّاور سابقه یبی، تشدید رقابت و پیشرفت ساز یجهانبه دلیم  این تمرکز

ی کـالن  هـا  یگذار هیسرمابا وجود (. 4113، 4بوسی و بیتیتسیاست )ارتباطات و اطالعات بوده 

. شـوند  یمـ بـا شکسـت مواجـه     هـا  پـروهه ی مدیریت دانش درصـد بـاییی از   ها ستمیسدر زمینه 

های اطالعـاتی   مبتنی بر فناوری وکار کسب  حوزهیک بخش اصلی از  عنوان به، افزار نرمصنعت 

ی داشته است،  با توجـه بـه ماهیـت دانشـی صـنعت      توجه قابمو ارتباطی، طی دو دهه اخیر رشد 

ی فناوری اطالعات از نرخ تحول فنـاوری بیشـتری   ها بخش، این صنعت نسبت به دیگر افزار نرم

اسـت   رتـر یفراگو  تـر  گسـترده همـین ماهیـت، زمینـه رقـابتی آن نیـز        واسـطه  بهبرخوردار است و 

 یهـا  افزار نیاز دارنـد کـه دانـش را در دامنـه     نرمحوزه   یها شرکت(. 7933صارمی و دیگران، )

در  یابـد کـه مانـدگاری بنگـاه    .  لذا این موضـو  از آن جهـت اهمیـت مـی    متنوعی توسعه دهند

هـا بتواننـد بـا    و مدیریت صحیح آن اسـت. اگـر ایـن بنگـاه    دنیای رقابتی امروز، وابسته به دانش 

ی مـدیریت دانـش بهتـری را بـه کـار      هـا  سـتم یساستفاده از ابزارهای مبتنی بر فناوری اطالعات، 

 .رودها بایتر میگیرند؛ توان رقابتی آن

ی خارجی و داخلـی بـه دلیـم اهمیـت آن     ها پژوهشارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش در 

ی داخلـی کمتـر بـه آن پرداختـه شـده      هـا  پـژوهش کـه در   هرچندمورد توجه قرار گرفته است. 

(، 4115، 9)انگـای و چـان  یی مانند فراینـد تحلیـم سلسـله مراتبـی     ها روشاست. در این راستا از 
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و روش  (4172، 4وهـو و ه متـوازن ) کـارت امتیـاز   (،  7،4171وانگ و هنـگ ) یم ل روش فازی 

( استفاده شـده اسـت. بایـد توجـه داشـت کـه در هـر        7931ی، مؤمن ) یخاکستری ا رابطهتحلیم 

ی خاصی انجام شده است. پژوهش حاضـر سـعی   ها شاخ ارزیابی بر مبنای  ها پژوهشیک از 

ی متعدد موجود در ادبیات روشی برای ارزیابی ارائـه  ها شاخ دارد با در نظر گرفتن  عوامم و 

 بــر  تـوان  یمـ  نیست، دسترس در شده بررسی پدیده از دقیقی و کامم اطالعات که دهد. زمانی

 ینـ یب شیپ و تحلیم را ها دهیپد رفتاری الگوی فازی استنتاج سیستم طراحی و فازی مبنـای منط 

دربـاره   آنــان  تخصصـی  نظرهـای  خبرگـان،  بـه  مراجعـه  بـا  فـازی  اسـتنتاج  یها ستمیدر س .کرد

ــب در مــدلمتغیرهـــای  ــازی قواعــد از یا مجموعــه قال ــ دریافــت آنگــاه -اگــر ف در  .شــود یم

غیـر صـفر و یـک(    ) یفـاز ی مدیریت دانش نیز نقش عامم فردی و انسانی که ماهیت ها ستمیس

یی کـه  هـا  شـرکت دارد، بسیار برجسته است. لذا یک سیستم استنتاج فازی طراحی شـده اسـت.   

از سیسـتم اسـتنتاج فـازی طراحـی شـده اسـتفاده        وانندت یمدارای سیستم مدیریت دانش هستند  

را شناسـایی کننـد و    هـا  ضـعف و  هـا  قـوت کنند و عملکرد آن را در سازمان خودشان بسـنجند.  

 جایگاه مدیریت دانش در سازمان خود را تحلیم کنند.

 افـزار  نـرم هدف اصلی از تحقی  پیش رو ارزیابی عملکـرد سیسـتم مـدیریت دانـش در صـنعت      

ی پیشین بررسـی جـامش   ها پژوهشدستیابی به هدف اشاره شده، ابتدا ضمن مرور  منظور به. است

. سـپس بـه   شـود  یمی ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش در ادبیات تحقی  انجام ها شاخ 

سیسـتم اسـتنتاج فـازی بـرای ارزیـابی عملکـرد سیسـتم        پرداختـه شـده و    پـژوهش ی شناسـ  روش

مقالـه حاضـر بـه      ادامهو  شرح داده شده میتفص بهمراحم آن  که شود یمدیریت دانش طراحی م

و اعتبارسنجی سیستم اسـتنتاج فـازی طراحـی شـده اختصـاص دارد. شـرکت        پژوهشی ها افتهی

که مـورد نظـر پـژوهش حاضـر اسـت، بـرای       افزار  نرمهمکاران سیستم به دلیم فعالیت در حوزه 

ی، پیشـنهادهایی بـرای   ریـ گ جـه ینتنیـز پـس از    مطالعه موردی در نظر گرفته شده است. در پایان

 .   گردد یمی آتی مطرح ها پژوهش
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 پیشینه تحقیق

و مزیـت رقـابتی پایـدار در محـیا رقـابتی و       شود یها منبعی حیاتی قلمداد م دانش برای سازمان

.  سیستم مدیریت دانش، سیستمی است بـرای  (4174، 7وو و هوآورد ) یها فراهم م پویا برای آن

کار بستن و استفاده از قواعد مدیریت دانش در سراسر فرایند خل ، انتقال و استفاده از دانـش  به 

دانـش   یریکـارگ  بـه  یهـا  سیستم  مـدیریت دانـش اقـدام   . (4172، 4دیمیتریجویچها ) در سازمان

کـه بـر اثربخشـی فعلـی و آتـی سـازمان        شود یتعریف م یریگ میگذشته سازمان در فرایند تصم

 . (4172، 9آله و همکارانگذارد ) یم ریتأث

پیچیـده و چنـد سـطحی     یهـا  سـتم یتحقیقات در زمینه سیستم مدیریت دانش به جهت اینکـه س  

مختلـف آن را م ـم هـم بخشـی دانـش شخصـی، سـاختار         یهـا  ، بایـد جنبـه  شـوند  یمحسوب م

 یهـا  ، شـاخ  کنـد  یو وظـایفی کـه حمایـت مـ     یسـازمانی و فرهنـگ، سـازگاری بـین فنّـاور     

. مفهـوم مـدیریت   (4172، 2فروسـت ) ردیـ و غیـره را در برگ  یریـ گ انـدازه  د، مزایای قابمعملکر

دانش بر اهداف استراتژیک سـازمان م ـم نـوآوری، عملکـرد بهتـر، مزیـت رقـابتی و همچنـین         

نقـش مهمـی در    توانـد  یها، تمرکز دارد. سیستم مدیریت دانش م موفقیت و آموخته یها داستان

بـرای   یکالن در زیرساخت فنّاور یها یگذار هیارتقاء عملکرد سازمانی و فردی ایفا کند. سرما

در مـورد بازگشـت    حـال  نیعنوان حافظه سازمانی انجام شده است. بـاا  سیستم مدیریت دانش به

 مــدیریت دانــش در ارتبــاط بــا اثــر آن بــر کارکنــان و عملکــرد  یهــا ســتمیســرمایه در زمینــه س

ی هـا  پـژوهش در ادامه برخی . (4172، 5شاردا و همکارانسازمانی، اطالعات کمی وجود دارد )

 .ردیگ یمی قرار موردبررسخارجی و داخلی مرتبا 

ی ارزیـابی عملکـرد مـدیریت دانـش      ی حوزهها پژوهشخالصه به بررسی  طور بهپژوهشی ابتدا 

ــام      ــابی ادغ ــا روش ارزی ــین وزن و ترکیــب ب ــرای تعی ــدی ب ــه اســت. ســپس روش جدی پرداخت

ی سـنج  امکـان نامشخ  برای عملکرد مدیریت دانش پرداخته است. سپس روش جدید و یک 

 

1. Wu & Zhu 
2. Dimitrijevic 
3. Ale et al. 
4. Frost 
5. Sharda et al. 



 3 ... طراحی سیستم استنتاج فازی برای ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش

 

یسـه  ارزیابی عملکـرد مـدیریت دانـش بـا نتـای  مقا       حوزهبا م الی مشخ  شده است و کاربرد 

 دیـ تأکدانشـمندان داخلـی و خـارجی بـر اهمیـت مـدیریت دانـش         در این پـژوهش شده است. 

قـرار   مـدنظر بخشـی از مـدیریت دانـش     عنـوان  بهاند و ارزیابی عملکرد مدیریت دانش را  کرده

ی ارزیابی عملکرد مدیریت دانش کـه بـرای   ها روشنتیجه بیان شده است که  عنوان به.  اند داده

 ،معرفـی شـده اسـت   فراینـد تحلیـم سلسـله مراتبـی     مقایسه با روش م ل ـی فـازی،   تعیین وزن در 

این روش ابهـام موجـود در   فرایند تحلیم سلسله مراتبی تر است. در مقایسه با  و علمی تر یاتیعمل

 (.4171وانگ و هنگ، رسد ) یمبه نظر  تر یمنطق نیبنابرادهد  قرار می مدنظریهن افراد را نیز 

 ایـن  در. اسـت  پرداختـه  فازی منط  از استفاده با دانش مدیریت فرآیندهای ارزیابی به پژوهشی

 وآگاهانـه   های فعالیت در که است یا عنوان مسئله به دانش مدیریت که است شده بیان پژوهش

 بـا  مـرتبا  کـه  هـایی  فعالیـت . اسـت  شـده  تبـدیم  روتـین  امـری  بـه  ها انسان  روزانه و رآگاهانهیغ

 بـه  ماننـد ؛ شـوند  یمـ  شـناخته  دانـش  مـدیریت  فرآیندهایعنوان  عموماً به هستند دانش مدیریت

 و مـدارک  و اسـناد  محصـویت،  ینـوآور  همکـاران،  میـان  در دانـش  و تجربه گذاری اشتراک

 مـدیریت  فراینـدهای  تـا  است نیاز دانش مدیریت فرآیندهای بهبود جهت منظور بدینها.  پروهه

 در  زیـ آم ابهـام  یهـا  تیمحـدود  با مقابلهمنظور  به پژوهش این. شود ارزیابی مداومطور  به دانش

 از میـ وتحل هیـ منظـور تجز  بـه  کـه  اسـت  کـرده  اسـتفاده  فـازی  منطـ   از ارزیابی فرآیندهای طول

 پیمایشـی  – توصـیفی  تحقیـ   روش از منظـور  ایـن  بـرای . اسـت  کـرده  اسـتفاده  متلـب افـزار   نرم

 پـژوهش  ایـن  در شـده  ارائـه  فـازی  مـدل  کـه  اسـت  آن از حـاکی  هـا  افتـه ی. اسـت  شده استفاده

 همچنـین  و دانش مدیریت فرآیندهای ارزیابی در یریپذ انعطاف یها روش که است یا گونه به

. ازآنجاکـه  اسـت  کـرده  فـراهم  مـدل،  تغییـر  جهـت  زبانی متغیرهای از یا گسترده طیف معرفی

 دشـوار هـا   آن یریـ گ انـدازه  و هسـتند  یهنـی  اسـتفاده  مـورد  معیارهـا  و ها شاخ  این از بسیاری

 ارزیـابی  را سیسـتم  بتواننـد  رنـدگان یگ میتصـم  تـا  کند می فراهم را امکان این فازی منط  ;است

 دنیـای  در دوارکننـده یام یهـا  طـرح  از یکـی  دانـش  مدیریت که است شده بیان تی. درنهاکنند

 و دانـش  ترکیـب  در تالششان خصوص در اطمینان حصول درها  شرکت و است امروزی آشفته

 بایسـتی هـا   شـرکت  دانش، مدیریت بهبودمنظور  . بهکند می یاریوکار   کسب موف  ها یاستراتژ
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 را خـود  وضـعیت  بتواننـد  تـا  کننـد  پیـدا  اشـراف  زمینـه  این در خود قوت نقاط و ضعف نقاط بر

 (.4173، 7لی و وانگبخشند ) بهبود

پژوهشی به ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش بر اسـاس کـارت امتیـازی متـوازن پرداختـه      

است. در این پژوهش بیان شده است که سیستم ارزیـابی عملکـرد روش اصـلی بـرای سـنجش      

ی از عملکـرد مـدیریت   ا خالصهاست. در این پژوهش ابتدا  وکارها کسبنتای  مدیریت دانش 

مشکالت موجود در این حوزه بررسی شده اسـت. سـازه سیسـتم     دانش ارائه شده است و سپس

سیستم ارزیـابی   تیدرنهامدیریت دانش با استفاده از کارت امتیازی متوازن ارزیابی شده است. 

ی ریکـارگ  بـه عملکرد وزن دهی شده است. بر اساس کارت امتیازی متوازن، عملکرد سیستم بـا  

ارزیابی عملکرد مـدیریت دانـش پرداختـه شـده     روش تحقی  کمی از نو  توصیفی پیمایشی به 

بیانگر این است که سـاخت سیسـتم ارزیـابی عملکـرد مـدیریت دانـش مبتنـی بـر          ها افتهاست. ی

اسـت.   رگـذار یتأثی مدیریت دانش ها تیفعالچارچوب مدیریت دانش بر عوامم، منابش و انوا  

 خـ  اسـت در ایـن خصـوص     جامش همـه مـوارد در نظـر گرفتـه نشـده      طور بهولی به دلیم اینکه 

پژوهشی وجود دارد. همچنین بیان شده است که ارزیابی عملکـرد مـدیریت دانـش و عملکـرد     

را نبایستی یکسان در نظر گرفت. به همین دلیم از ابزار کارت امتیازی متوازن بـرای   وکار کسب

 .(4172هو و هو، است )طراحی سیستم ارزیابی منطقی، جامش و عملی استفاده شده 

 و مهـم  عوامـم  مجموعـه  از جـامش  فـازی  اسـتنتاجی  سیسـتم  یـک  ارائه و طراحی به یدر پژوهش

 ارتقـای  و ارزیـابی  بـرای  سـازمان  منـابش  یزیـ ر برنامـه  سیسـتم  یسـاز  ادهیـ پ موفقیـت  بـر  اثرگذار

 موفقیـت  بـر  رگـذار یتأث هـای  شـاخ   منظـور  ایـن  بـه . اسـت  سـازمان  در سیستم این یساز ادهیپ

 مقـایت و جـامش   وسـیش  بررسـی  از پـس  سـازمان  منـابش  ریزی برنامه سیستم استقرار و یساز ادهیپ

 و بررسـی  حـوزه  ایـن  خبرگـان  لهیوسـ  بـه  کـه  اسـت  شـده  اسـتخراج  یالمللـ  نیبـ  و داخلـی  معتبر

 فـازی  اسـتنتاج  سیسـتم  ایجاد رویکرد از استفاده با فازی سیستم این ادامه در. شود یم دهی امتیاز

. اسـت  شـده  طراحـی  سـازمان  منـابش  یزیـ ر برنامه سیستم استقرار موفقیت میزان ارزیابیمنظور  به

 اسـتقرار  موفقیـت  میـزان  ارزیـابی  برمؤثر  عوامم نیتر مهم شناسایی بر مشتمم پژوهش های یافته

 

1. Lee & Wong 
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 فـراهم  را امکـان  ایـن  سـازمان  بـرای  شـده  ارائه سیستم.  است داخلی یها سازمان در سیستم این

 درمـؤثر   هـای  شـاخ   ترین مهم مبنای بر و خود محیطی و داخلی شرایا به توجه با که کند یم

 هـای  سیسـتم  یساز ادهیپ در را خود موفقیت احتمال سازمان، منابش ریزی برنامه سیستم یساز ادهیپ

 طـرح  ایـن  اجـرای  در را خـود  شکسـت  احتمـال  طریـ   ایـن  از و بسنجد سازمان منابش مدیریت

 میـزان  محاسـبه  یساز هیشب برای تواند می پژوهش این در شده مطرح فازی سیستم. دهند کاهش

 یانـداز  راه و نصـب  از پـیش  انسـانی  منـابش  یزیر برنامه سیستم  یساز ادهیپ درها  سازمان موفقیت

 و سـهرابی شـود )  اسـتفاده  آن یسـاز  ادهیـ پ از پـس  سـازمان  موفقیت میزان ارزیابی برای یا و آن

 (.7937 همکاران،

 طریـ   از الکترونیکـی  بانکداری خدمات انتخاب بر مؤثر عوامم شامم جامش مدلی پژوهشی در

 فـازی  یهـا  مجموعـه  تعریـف  بـا  سـپس . اسـت  شـده  ارائـه  موضو  ادبیات گسترده بررسی یک

 کیفیـت  یعنـی  پـژوهش  نتـای  بـر اسـاس    الکترونیـک  بانکداری خدمات انتخاب بر مؤثر عوامم

 از اسـتفاده  سـهولت  اطالعـات،  بـه  دسترسـی  کیفیت ،ها آن به اعتماد میزان و شده ارائه خدمات

 فـازی،  قواعـد  و عضـویت  توابـش  همچنـین  و خـدمات دهنـده   ارائه ییگو پاسخ میزان و خدمات

 بـرای  الکترونیـک  بانکـداری  خـدمات  از اسـتفاده  بـه  رغبت میزان سنجش فازی استنتاج سیستم

 سـپه،  بانک الکترونیکی خدمات از رضایت میزان پایان در. است شده طراحی ایرانی های بانک

 بیـان  پـژوهش  ایـن  در.  اسـت  گرفتـه   قرار سنجش مورد مدل این طری  از ایرانی بانک نخستین

 بانکـداری  صـنعت  در الکترونیکـی  خـدمات  و اینترنـت  از اسـتفاده  توسعه و رشد که است شده

 (.7937 مانیان، و رسولیاست ) کرده پیدا ای ویژه اهمیت ما کشور در ژهیو به و دنیا

 مـدیریت  توانمندسـازهای  ارزیـابی  بـرای  فـازی  اسـتنتاج  سیستم بر مبتنی مدلی ارائه به پژوهشی

 ادبیـات  بررسـی  و مطالعـه  اسـاس  بر تحقی  اولیه مدل نخست منظور این برای. است بوده دانش

 و اسـت  شـده  داده قرار خبرگان اختیار در مدل پیش این بعدی، مرحله در شده و تدوین تحقی 

 وهـا   مؤلفـه  فـازی،  دلفـی  تکنیـک  و خبرگـان  نظـر  اجمـا   بـر  مبتنـی  اصـالحات  اعمـال  از پس

عنـوان   بـه  رهبـری  و اطالعـات  فنـاوری  سـاختار،  فرهنگ،. شد نهایی پژوهش مدل یها شاخ 

 قـوانین  اسـتخراج  و اطالعـات  گـرداوری  بـرای  سـپس . شـدند  گرفتـه  نظر در توانمدسازها ابعاد
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 مقـادیر . بـا  شد مصاحبهها  آن با -است خبرگان تجربیات و دانش بر مبتنی-فازی استنتاج سیستم

ــه ــده  دســت ب ــا ســتمیس ازآم ــتنتاج یه ــازی اس ــی ف ــی شــده، طراح ــابی و بررس ــعیت ارزی  وض

 و طراحـی  از پـس . بـود  خواهـد  پـذیر  امکـان  نظـر  مـورد  سازمان دانش مدیریت توانمدسازهای

ــار ــنجی اعتب ــتم س ــرای سیس ــدازه ب ــگ ان ــاخ  یری ــا  ش ــازهای وه ــدیریت توانمندس ــش  م دان

 مـورد  در. شـد  اسـتفاده  پرسشـنامه  از پاسـارگاد،  بانـک ( در فـازی  اسـتنتاج  سیستم های ورودی)

 سـاختار  فرهنـگ،  توانمندسـازهای  وضـعیت  کـه  اسـت  آن دهنـده  نشـان  سیستم خروجی بانک،

 بـاییی  نسـبت  بـه  سـطح  در اطالعـات  فناوری توانمندساز و متوسا سطح در رهبری و سازمانی

 ،(متوسـا ) فرهنـگ  یهـا  مؤلفـه  وضـعیت  کـه  اسـت  داده نشـان  پـژوهش  ایـن  نتای . دارند قرار

 سیسـتم،  نهایی خروجی ،(متوسا) رهبری و( بای نسبت بهاطالعات ) فناوری ،(متوسا) ساختار

 شـاخ  . اسـت  شـده  ارزیـابی  متوسا پاسارگاد، بانک در دانش مدیریت توانمندسازهای یعنی

 شــاخ  و نیتــر یقــو اطالعــاتی، هــای سیســتم و شــبکه افــزار، ســخت افــزار، نــرم بــه دسترســی

 (.7931 دیگران، و شفاعتهستند ) بانک این در ها شاخ  ترین ضعیف مستندسازی

 تحلیـم  روش بـا  دانـش  مـدیریت  یهـا  سـتم یس ارزیـابی  برای جدیدی رویکردارائه  به پژوهشی

 بـرای  هـا  سـازمان  اخیـراً  کـه  انبوهی گذاری سرمایه به توجه با. است پرداخته خاکستری یا رابطه

 انجـام  ،سـتند ین اثـربخش  بعضـاً  کـه  ییها ستمیس روی فکری، سرمایه یور بهره و دانش اکتساب

 ایـن  افزایـی  دانـش  نیتـر  . مهمیابد می نمود دانشی ابتکارات موفقیت ارزیابی ضرورت دهند، می

 دو رویکـرد  ایـن . اسـت  دانـش  مـدیریت  هـای  سیسـتم  ارزیـابی  در نـوین  رویکـردی ارائه  مقاله

 ترکیـب  را خاکسـتری  ای رابطـه  تحلیـم  و موفقیت حیاتی عوامم مدیریتی، پرکاربرد متدولوهی

 ای رابطـه  تحلیـم  رویکرد از و ارزیابی معیارهای تعریف برای موفقیت حیاتی عوامم از. کند می

ــرای خاکســتری ــازدهی ب ــتفاده دانشــی ابتکــارات امتی ــه. شــود مــی اس ــاری جامع ــژوهش، آم  پ

 پـژوهش  ایـن  در. اسـت  شده سازی پیاده دانش مدیریت پروههها  آن در که هستند هایی شرکت

 هسـتند  ییهـا  آن موفـ   های شرکت امروزی، پویای و متغیر محیا به توجه با که است شده بیان

 بهتـر،  عملکـرد  به رسیدن و اهداف به دستیابی برای را خود دانشی یها ییدارا مستمرطور  به که

 ارزیـابی  چـالش  باها  سازمان از بسیاری اخیر های سال در ،نی؛ بنابراکنند یم یکپارچه و مدیریت
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 کـه  هنگفتـی  یهـا  نـه یهز بـه  توجـه  بـا . انـد  مواجـه  شـده  گرفتـه  بکار دانش مدیریت یها ستمیس

 مـدیران  ،شـود  یم پرداخت دانش مدیریت یها ستمیس و دانش مدیریت زمینه در اخیر یها سال

 و دانــش مـدیریت  اثربخشـی  و موفقیـت  ارزیـابی  بــرای را یتـوجه  قابـم  یهـا  تـالش  محققـان  و

 رویکـرد  ایـن  بـا  مطـاب   کـه  اسـت  ایـن  بیانگر ها افتهی.  اند داده انجام دانش مدیریت یها ستمیس

 دانـش،  مـدیریت  هـای  سیسـتم  کیفیـت  ،وکـار  کسـب  و دانـش  مدیریت استراتژیک ییراستا هم

 از فرهنـگ  و ارشـد  مدیریت پشتیبانی ارتباطات، اسناد، مدیریت کاربر، رضایت دانش، کیفیت

 پیشـنهادی  رویکـرد  کاربرد قابلیت. هستند ها سازمان در دانشی ابتکارات ارزیابی در مهم عوامم

 اطالعـات  فنـاوری  محوریـت  بـا  دانش مدیرت های سیستم کاربر شرکت پن  های داده تحلیم با

ی بررسـی شـده اهمیـت ارزیـابی مـدیریت      ها پژوهشدر  (.7931 ی،است )مؤمن شده داده نشان

 است. مشاهده قابم  ها یابیارز گونه نیادانش و مفید بودن سیستم استنتاج فازی در 

در پـژوهش حاضـر تـالش شـده اسـت تـا بـر اسـاس منـابش موثـ  و معتبـر، نسـبت بـه شناسـایی               

دقی  ادبیات موضـو  در خصـوص    از عوامم ارزیابی عملکرد که از مطالعه کامم و یا مجموعه

سیستم مدیریت دانش استخراج شده، اقدام شود. بـا انجـام مطالعـات گسـترده، ایـن عوامـم بـه        

 اند: شناسایی شدهاز منابش متعدد و بر اساس بیشترین تکرار  7شرح جدول 
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 ؛4113چانـگ و وانـگ،   ؛ 4111؛ وانگ و چانگ،4177
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؛ چـن و  4172ی و همکاران، ل ؛4173وانگ و همکاران، 

؛ لیندنر و والـد،  4177؛ هونگ و همکاران، 4175فونگ، 
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 پورتال

 بازیابی اطالعات

؛ 4177، 5؛ بویوکوزکـان و همکـاران  4115انگای و چان، 

لینـدنر و والـد،   ؛ 4115، 3؛ لیوهو7931مؤمنی و همکاران، 

 4115، جنکس و اولفمان، 4177

 (7931مومنی و همکاران )
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 هزینه سرمایه

 هزینه عملیاتی

لیـوهو،  ؛ 4173؛ سن و باراسلی، 4173وانگ و همکاران، 

؛ بویوکوزکـان و همکـاران،   4115؛ انگای و چـان،  4115

4177 
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یی هـا  شـاخ   هرکـدام شناسایی شـد کـه بـرای     7شش عامم مطرح شده در جدول  درمجمو 

افـزار   نـرم  صـنعت  حـوزه  خبرگـان  بـا  مصـاحبه  جلسـه  چند طیها  شاخ  این. استخراج گردید

شدند در ادامـه روش تحقیـ  پـژوهش     حذفمرتبا  ریغ یها شاخ  و گرفتند قرار دیتائ مورد

اقـدام   هـا  شـاخ  یستم استنتاج فازی بر مبنای این یکر شده و نسبت به طراحی و اعتبارسنجی س

 شده است.

 

 شناسی تحقیقروش

 نـو   ازهـا   داده گـردآوری  لحـا   بـه  و کـاربردی  نـو   از تحقیـ   هدف اساس بر حاضر تحقی 

ی تحقیـ  بهـره گرفتـه    هـا  گـام ی علم طراحی برای پیشـبرد  شناس روشهمچنین، از   .است کمی

، تالش دارد تـا اصـول علمـی را    مسئلهبر ارائه راهکار جهت حم  دیتأکشده است. این روش با 

کـه توضـیح آن    در راستای رفش مشکالت و معضالت حوزه پژوهشی قرار دهـد. در ایـن روش  

ی بر روشی خاص وجود ندارد و محق  بنـا بـر اقتضـائات تحقیـ ،     دیتأک، شود یمدر ادامه یکر 

اطالعـاتی   یهـا  سـتم یس در تحقیـ   روش طراحی، علم .دینما یماقدام به انتخاب روش مناسب 

پـردازد   یمـ  یسـاز  ادهیـ پ و طراحی تحلیم، از اعم سیستم، توسعه و ساخت مراحم به که است

 (.4111، 7هفنر و همکاران)

و پذیرفته شده برای پـژوهش و تحقیـ     افتهی ساختروش تحقی  علم طراحی یک روش علمی 

نیز یک چارچوب فراینـدی مـدون    "پفرز و همکاران"ی اطالعاتی است که ها ستمیسدر حوزه 

انـد کـه    داده ی نو در شش گام، برای آن ارائه ها دهیاو  ها مدلو مشخ  را برای طراحی کالن 

 (:4111، 4پفرز و همکاراناست )به شرح زیر 

  حم راهپژوهش و توجیه  مسئلهتعریف -شناسایی مشکم و انگیزه: مشکم چیست؟  -7گام 

  عـالوه بـر اهـداف عمـومی     -: چگونه مشـکم حـم خواهـد شـد؟     حم راهتعیین اهداف  -4گام

 پیشنهادی حم شود؟ حم راهسنجی و عملکرد، چه معیاری باید توسا مانند امکان

 

1. Hevner et al. 
2. Peffers et al. 
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  کنـد. ایجـاد   طراحی و توسعه: ایجـاد یـک محصـول فـراورده کـه مشـکم را حـم مـی         -9گام

 ر راستای کمکی که پژوهش خواهد کرد.هایی دها و یا نمونهها، روشمدل

  نمایش کـارایی محصـول بـا حـم یـک یـا        -نمایش: نمایش موارد استفاده از محصول -2گام

 .ها مشکمچند نمونه از 

  ی اینکـه  ریـ گ انـدازه ؟ مشـاهده و  کنـد  یمـ ارزیابی: فرآورده تا چه میـزان درسـت کـار     -5گام

 .کند یمی فرآورده تا چه میزان از یک راه حم مشکم پشتیبان

  ـین مشـکالت و راه حـم     -3گام و بررسـی میـزان اثربخشـی     هـا  آنارتباطات: برقراری ارتباط ب

 برای محققان و مخاطبان دیگر. ها حم راه

ها به دنبال طراحی یک سیسـتم اسـتنتاج فـازی بـرای ارزیـابی      تحقی  حاضر با پیروی از این گام

هـا  های انجام شده بـا ایـن گـام   ش فعالیتعملکرد سیستم مدیریت دانش است. در انتهای پژوه

 تطبی  داده خواهد شد تا مسیر طی شده در پژوهش واضح باشد.

فعالیـت در حـوزه سیسـتم مـدیریت      نـه یزم شیپجامعه آماری در این پژوهش شامم خبرگانی با 

و  هـا  دانشـگاه است. این متخصصین از طری  جسـتجو در سـطح    افزار نرمدانش و آشنا با صنعت 

ی دارای سیستم مدیریت دانش شناسـایی شـدند. جهـت انتخـاب خبرگـان      افزار نرمی ها شرکت

تحصیالت مرتبا با مدیریت دانش یا سابقه کـاری بـیش از سـه سـال در ایـن حـوزه و آشـنا بـا         

ی، نظـری  ریـ گ نمونهمفاهیم و کارکردهای مدیریت دانش در شرکت مدنظر  بوده است. روش 

اسـتخراج   منظـور  بـه عـه محـدود در دسـترس اسـت. در ایـن پـژوهش       یا قضاوتی با توجه به جام

ی ا کتابخانـه عوامم ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش و تدوین مبانی کلی پژوهش، روش 

ی فارسی و ها نامه انیپا، ها تیسا، ها مقاله، ها کتاباستفاده شده است. در این راستا منابعی مانند 

و  هـا  شـاخ  در مرحلـه بعـد از  مصـاحبه )بـرای شناسـایی       یتین مطالعه و بررسی شـده اسـت.  

از نظر خبرگان ایـن حـوزه( و پرسشـنامه اسـتفاده شـده اسـت.        افزار نرمعوامم مرتبا  با صنعت 

( 7های اشاره شـده در ادبیـات موضـو  )جـدول     های تحقی  حاضر، بر مبنای شاخ پرسشنامه

سیسـتم اسـتنتاج فـازی طراحـی شـده       طراحی شده است. پرسشنامه اول با هدف طراحی قواعـد 

 است.  
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افزار در کشـور، پویـایی و تغییـر    شرکت تولید نرم نیتر بزرگ عنوان بهشرکت همکاران سیستم 

باییی را در حوزه فعالیت خود پیش رو دارد. بـرای کنتـرل و انطبـاا بـا ایـن تغییـرات، نیـاز بـه         

ی مختلـف کـاری و مـدیریتی    هـا  زهحـو ها در مجهز کردن خود به جدیدترین ابزارها و فناوری

دانست. بـا   محور دانشدارد. به دلیم ماهیت فعالیت این شرکت، شاید بتوان آن را یک شرکت 

افزارهـای  های همکاران سیستم برای رقابت در عرصه ارائه نـرم توجه به استراتژی گروه شرکت

وامـم اساسـی موفقیـت در    مالی و خدمات پشتیبانی به مشتریان و توجه به این نکته که یکی از ع

های دانشـی اسـت، ارزیـابی عملکـرد     این زمینه، وجود دانش و تجربه سازمانی، همچنین سرمایه

. بـدین منظـور خروجـی    دیـ آ یمـ سیستم مدیریت دانش در این سازمان امـری سـودمند بـه نظـر     

کـارگیری و  مدیریت دانش شـرکت مقایسـه شـده اسـت. بـرای بـه       گروهسیستم با نظر خبرگان 

رزیابی سیستم استنتاج فازی طراحی شده در شرکت همکاران سیسـتم، پرسشـنامه دوم طراحـی    ا

 مدیریت دانش همکاران سیستم توزیش شد.  گروهشد و بین 

 

 ها داده لیوتحل هیتجزروش 

 استفاده از منطق فازی در ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش -

 بـردن متغیرهـای   کـار  بـه  و یهنـی  یها قضاوت پژوهش، فازی در این منط  از استفاده علت

علت اسـتفاده از سیسـتم اسـتنتاج     .سیستم مدیریت دانش است ارزیابی معیارهای اک ر در زبانی

فازی ارائه شده، هوشمند بودن ایـن روش اسـت. منظـور     یها فازی در میان انوا  مختلف روش

ه قواعد تعریف شـده بـرای آن را   از هوشمند بودن، این است که رفتاری مشابه انسان دارد و هم

روزمره بارهـا   یها تیو این، همان کاری است که انسان در فعال ردیگ یزمان در نظر م طور هم به

تحقیقـات پیشـین و مقـایت معتبـر از روش اسـتنتاج فـازی در زمینـه         . درردیـ گ یآن را به کار م

تا رویکرد استدیل  کند یمی مختلف استفاده شده و انتخاب این روش کمک ها حوزهارزیابی 

ی دیگـر  هـا  روشی نمود کـه در اغلـب   ساز هیشبو منط  انسانی در شرایا عدم قطعیت را بتوان 

 و صـحیح  پذیرش در محققان یمند بهره ضمن تواند یم پژوهش این نتای  .ستین ریپذ امکان
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 دهنـدگان  توسـعه  بـه  داخلـی،  یهـا  سـازمان  در دانـش  مـدیریت  یهـا  ستمیس از تداوم استفاده

 شناسایی و دانش مدیریت یها ستمیس ارزیابی برای ابزاری م ابه به دانش مدیریت یها ستمیس

 کند. کمک کاربران، دید از ها ستمیس این یها و قوت ها ضعف

 طراحی سیستم استنتاج فازی -

در فرایند طراحی سیستم استنتاج فازی پن  مرحله شامم: فازی سازی متغیرهای ورودی، اعمـال  

عملگرهای فازی، استنتاج از مقدمه به نتیجه، ترکیـب نتـای  قـوانین و فـازی زدایـی بایـد انجـام        

هـا و  ، بـه معنـای دریافـت ورودی   یسـاز  یمنظور طراحی سیستم استنتاج فازی، ابتدا فاز بهشود. 

د. پـذیر های فازی از طری  توابش عضویت انجام مـی ها به هر یک از مجموعهن عضویت آنتعیی

 .شـود  یمـ خروجی فازی تبدیم به یک عدد قطعی  تیدرنهاسپس پایگاه قواعد طراحی شده و 

ها و طراحی سیستم استنتاج فازی مـورد اسـتفاده   منظور تحلیم داده به متلبافزار  در این راستا نرم

 .است قرار گرفته

 ورودی و خروجی -

عوامم ارزیابی عملکرد سیسـتم مـدیریت دانـش اسـت      نیتر مهمدر پژوهش ما، ورودی سیستم 

که با مطالعه ادبیات پژوهش در تحقیقات مشابه و بررسی نظرات متخصصین و کارشناسـان امـر   

امـم  . مبنـای انتخـاب ایـن عو   اند شدهانتخاب  افزار نرمدر حوزه سیستم مدیریت دانش و صنعت 

 شـش درمجمـو    کردیـد  مشـاهده  7 جـدول  در کـه طـور   همانها بوده است. پرتکرار بودن آن

ســهولت طراحـی سیســتم اسـتنتاج فــازی و    منظـور  بــهشــدند همچنـین   شناسـایی  ارزیــابی عامـم 

با نظر خبرگان در چهـار دسـته قـرار داده     ها یورودجلوگیری از پیچیدگی و تعدد قواعد فازی 

 شدند. این عوامم به شرح زیر است:

 عوامم سازمانی و عوامم فردی 

 عوامم زیرساخت فناوری اطالعات و کارکرد سیستم مدیریت دانش 

 فرایند سیستم مدیریت دانش 

 هزینه سیستم مدیریت دانش 
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 .است دانش مدیریت سیستم عملکرد حاضر، پژوهش در هم سیستم خروجی

افـزار   نـرم  در خروجـی  یـک  و ورودی چهـار  بـا  فـازی  اسـتنتاج  سیستم کلی نمای ابتدا ادامه در

 .شود یم ارائه عضویت توابش از یا نمونه سپس و شده داده نمایش 7 شکمصورت  به متلب

 
 فازی استنتاج سیستم خروجی و استنتاج موتور ها، ورودی از کلی نمای -1شکل 

 

شـامم عوامـم سـازمانی و عوامـم فـردی، عوامـم زیرسـاخت         هـا  یورود منظور فازی سـازی  به

فناوری اطالعات و کارکرد سیسـتم مـدیریت دانـش، فراینـد سیسـتم مـدیریت دانـش و هزینـه         

سیستم مدیریت دانش( از تابش گوسی اسـتفاده شـد.    سیستم مدیریت دانش و خروجی )عملکرد

، "مطلـوب  "ابش عضـویت، سـه عبـارت زبـانی     است. برای هر یک از تو 71تا  1دامنه توابش بین 

در نظر گرفتـه شـده اسـت. هـر یـک از اعـداد دامنـه توابـش، بـا           "نامطلوب "و  "نیازمند بهبود "

گانه اشاره شده در هر مجموعـه   است، عضو توابش سه 7تا  1ای از عضویت که عددی بین درجه

صـورت   ازی ایـن توابـش، بـه   هـای فـ  طور که اشاره شد، برای هـر یـک از مجموعـه    هستند. همان

نشـان   4ای از توابش عضویت در شـکم  اند. نمونه جداگانه طراحی شده و مورد برسی قرار گرفته

  داده شده است.

 
 فردی عوامل و سازمانی عوامل عضویت تابع  -2 شکل
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 تعریف قواعد  -

ایـن قواعـد در   برای طراحی سیستم استنتاج فازی، نیاز است تا قواعد منط  فازی تعریف شوند. 

فازی تعریـف شـده در سیسـتم اسـتنتاج فـازی بـا یکـدیگر و         یها حقیقت نحوه ارتباط مجموعه

. بـرای طراحـی   کننـد  یها بر عملکرد سیستم مدیریت دانش را توصیف مـ  آن یرگذاریتأث  نحوه

اولیه قواعد فازی بر مبنای شاخ  های استخراج شده از ادبیات، از نظر خبرگـان اسـتفاده شـد.    

 و دانـش  مدیریت حوزه در متخص  خبرگان توسا پرسشنامه، دقت و صحت بررسیمنظور  هب

 گرفـت  قـرار  بررسـی  مورد ،اند داشته فعالیت حوزه این درها  سال که اطالعات فناوری همچنین

 .شد تدوین نهایی پرسشنامه گردید، شناسایی که نواقصی رفش از پس و

مشـتریان  و مطلـوب  بـا سـابقه تجربـی     انیـ بن دانـش ی بزرگ ها شرکت شرکت منتخب، یکی از

در سـطح خبرگـی   از کارکنان ایـن بنگـاه   درصد باییی  است و افزار نرمبسیار در حوزه صنعت 

است کـه در ایـن شـرکت مـورد اسـتفاده       ها سالبای قرار دارند. همچنین سیستم مدیریت دانش 

مسـتمر کـار    طـور  بـه قرار گرفته و در حدود هفتاد درصـد از کارکنـان سـازمان بـا ایـن سیسـتم       

ی مـدیریت دانـش و   هـا  سـتم یسجهت، تجربه بسیار مناسـبی در زمینـه کـار بـا      نیبه هم. کنند یم

  ی آن بر عملکرد سازمان کسب شده است.رگذاریتأث

 نظـر  بـه  منطقـی  کـه  قاعـده  چهـم  تعـداد  شـده  طراحـی  قواعـد  از زیادی تعداد بین از تیدرنها

در ایـن پرسشـنامه عوامـم ارزیـابی عملکـرد سیسـتم       اسـت.   شـده  مطرح پرسشنامه در ،دیرس یم

اند. علـت اسـتخراج ایـن عوامـم نهـایی، کـاهش        شده یبند مدیریت دانش در چهار دسته، طبقه

تعداد عوامم برای ایجاد امکان طراحـی سیسـتم اسـت، زیـرا در صـورت تعـدد عوامـم، امکـان         

آنگاه در سیستم فازی میسر نشده و تعـداد قواعـد، غیرمنطقـی و بسـیار زیـاد       -ایجاد قواعد اگر

نفـر از   771واعـد، پرسشـنامه بـین    بـرای آزمـون ق  با مراجعه به خبرگان در دسـترس   خواهد شد.

ی متـوالی  هـا  سـال شرکت کـه  خبرگان و  متخصصان حوزه مدیریت دانش و فناوری اطالعات 

 پاسخ داده شد. کامم  طور پرسشنامه به 31 ، بهتیدرنهاو  توزیش شدبا سیستم کار کرده بودند، 
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بـرای تعیـین پایـایی    اقـدام بـه محاسـبه ضـریب آلفـای کرونبـاخ        SPSSافـزار   با استفاده از نـرم 

اسـت کـه    1ع173پرسشنامه اول گردید که بر این اساس ضریب آلفای کرونباخ برای آن برابـر  

اسـتفاده   ییتـا  قبول آن است. در این پرسشنامه از طیف لیکرت با مقیاس سه نمایانگر پایایی قابم

 توزیـش  نو  یدبا ابتدا آماری های تکنیک از استفاده داده، برای یآور شده است. پس از جمش

 انجـام  اسمیرنوف-کولموگروف آزمون منظور این بهمشخ  گردد.  شده یآور جمش های داده

 :شد بررسی زیرصورت  به تحقی  متغیرهای توزیش برای (k-s) بودن نرمال آزمون .شد

:H0 ریمتغ i است نرمال توزیش دارای 

H1 :متغیر i نیست نرمال توزیش دارای 

 گیـریم  مـی  نتیجه را صفر فرض باشد،( 1015خطا ) مقدار ازتر  بزرگ معناداری سطح مقدار اگر

 .گیریم می نتیجه را یک فرض باشد خطا ازتر  کوچک معناداری سطح مقدار که یدرصورت و

           

 تحقیق متغیرهای توزیع بودن نرمال آزمون نتیجه - 2جدول         
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های پـژوهش دارای توزیـش نرمـال هسـتند. پـس از      بر اساس نتای  آزمون، مشخ  شد که داده

میانگین متغیرهای تحقیـ  بـا مقـدار      سهیمقاسپس به های پارامتریک استفاده خواهد شد. آزمون

از  شـود  ی. چون مقدار میانگین یک جامعه با یک عدد مقایسه ممیپرداز یم 7ع5حد وسا عدد 

ه یبرای آزمـون ایـن فرضـ    یا . از آزمون تی تک نمونهشود یاستفاده م 7یا آزمون تی تک نمونه

 

1. One- Sample T Test 
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ین مشخ  تعلـ  دارد یـا خیـر.    با میانگ یا که آیا یک نمونه مورد نظر به جامعه شود یاستفاده م

 های آزمون به شرح زیر است:فرض

5.1:0 H 
5.1:1 H 

قاعده طراحی شده، به جامعه مـورد نظـر بـا     21قاعده از  73ها تعداد با در نظر گرفتن این فرض

 نتـای  بنـا بـر    انـد. هـای بعـدی مشـخ  شـده    اند که جهت انجام تحلیمتعل  داشته 705میانگین 

 و م بـت  پائین حد و م بت بای حد%( 5)خطا  اطمینان% 35 سطح در که ییها قاعدهبرای  آزمون

 ییهـا  قاعـده  بـرای  ؛ وشـود  یمـ  رد H0 فرض و تائید H1 فرض   باشد، 7ع33 از بیشتر تی آماره

 7ع33 از کمتـر  تـی  آماره و منفی پائین حد و منفی بای حد%( 5)خطا  اطمینان% 35 سطح در که

قاعده فـازی در   73تعداد  .  بر این اساسشود یم رد H1 فرض و تائید H0 فرض  بنابراین باشد،

منظور بهبود عملکـرد سیسـتم، وزن هـر     طراحی سیستم به کار گرفته شد. پس از طراحی اولیه به

( برای هـر قاعـده محاسـبه گردیـد.     نامطلوب و بهبود نیازمند مطلوب،یک از سه حالت ممکن )

قانون است که از نظر  52حالت ممکن، پایگاه قواعد این تحقی  شامم  9قاعده در  73با ضرب 

دهنـدگان بـه آن قـانون اسـت.      آمده است. وزن هر قانون برابر با درصـد پاسـخ    دست خبرگان به

                                دهد.عنوان نمونه به همراه وزن هر قانون نشان می تعدادی از قواعد را به 4جدول 
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 قواعد سیستم استنتاج فازی  -3جدول                                     
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دهد. شـکم   افزار متلب یک نقشه کلی از فرایند استنتاج فازی را نشان می نمایشگر قواعد در نرم

 دهد. صورت تصویری نشان می افزار را به تعریف شده در نرم قانون 52، 9
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 فازی استنتاج سیستم قوانین نهایی نمایشگر -3 شکل
 

سـتون   هـر   دهنده یک قاعده فازی است. همچنین نمودار، نشان ی. هریک از سطرها9در شکم 

دهنـده   نشـان این نمودار، مربوط به یک عامم است. ستون اول سمت چپ تا ستون ماقبـم آخـر   

کنـد. سـتون   هاست که قسمت آنگاه )فرض( قوانین را بیان مـی توابش عضویت مربوط به ورودی

آخر مربوط به تابش عضویت متغیر خروجی  کـه بیـانگر قسـمت آنگـاه )نتیجـه( قـوانین اسـت را        

دهنده حاصم اعمال هریـک از قواعـد فـازی     سمت راست، نشان رنگ یدهد. ستون آبمی نشان

شده بـرای   فازی تعریف شده برای آن قاعده، طب  امتیاز کسب یها هر یک از مجموعهبر روی 

 7مبنـای روش مرکـز ثقـم    بـر  افـزار و صورت خودکـار توسـا نـرم    هریک از عوامم است که به

 اند. محاسبه شده
 

1. Centroid 
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در ادامه برای نمونه به بررسی تغییـرات عامـم اول )عوامـم فـردی و سـازمانی( و عامـم چهـارم        

 شود.ها بر خروجی پرداخته میآن ریسیستم مدیریت دانش( نسبت به یکدیگر و تأث)هزینه 

 
 چهارم و اول ورودیبرحسب  خروجی  -4شکل 

 

عوامـم   کـه  یعامم هزینه هرچقدر هم که افزایش یابـد، مـادام  که  گردد یمشاهده م 2 در شکم

. کنـد  یفردی و سازمانی در حد مطلوبی نباشند، خروجی سیستم به سمت مطلوب بودن میـم نمـ  

(، با افزایش هزینـه خروجـی   شوند 3ولی چنانچه عوامم فردی و سازمانی افزایش یابد )بیشتر از 

کند. بدین مفهـوم کـه تـا زمـانی عوامـم      سیستم با شیب تندتری به سمت حالت مطلوب میم می

سازمانی مساعد نباشند، سازمان بـا هزینـه کـردن بـرای سیسـتم مـدیریت دانـش، نتیجـه          فردی و

کنیم از جایی به بعـد بـا افـزایش هزینـه، عملکـرد      مطلوبی نخواهد گرفت. همچنین مشاهده می

یابد. پـس در شـرایطی کـه سـازمان بتوانـد همراهـی افـراد و عوامـم         طور ناگهانی افزایش می به

یاورد، هزینـه زیـاد بـرای سیسـتم مـدیریت دانـش منفعـت زیـادی خواهـد          سازمانی را به دست ب

 داشت.
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 اعتبار سنجی سیستم -

 "سـنجش اعتبـار   "اکنون پس از طراحی سیسـتم و حصـول اطمینـان از کـارایی آن، بـا هـدف       

سیستم استنتاج فازی طراحی شده، اقدام به ارزیابی سیستم مدیریت دانش در شرکت همکـاران  

آن را بین چند تن از خبرگان گـروه مـدیریت دانـش    ، طراحی پرسشنامه دومسیستم شد. بعد از 

هـای منتخـب بـرای ارزیـابی عملکـرد سیسـتم       سازمان توزیش نمودیم. در این پرسشنامه شـاخ  

مدیریت دانش که با نظر خبرگان این حوزه و بر مبنای پرتکرار بودن در ادبیات تحقی  انتخـاب  

ملکرد سیستم مدیریت دانش بـه کـار گرفتـه شـدند. در طراحـی      منظور ارزیابی ع شده بودند، به

مطرح شـده اسـت. از    سؤال 45و تعداد  برای امتیازدهی استفاده شد 71تا  1این پرسشنامه طیف 

که به هر شاخ  امتیاز مناسـب را در شـرکت خودشـان اختصـاص      شده خواسته دهندگان پاسخ

ر عامم محاسبه شد. نتای  حاصـم در جـدول   های مرتبا با هسپس میانگین امتیاز شاخ  دهند.

 خالصه شده است. 9
 آمده عوامل، حاصل نظرسنجی دست میانگین امتیازات به  - 4جدول 

 نام عوامل ارزیابی ردیف
 ها میانگین امتیاز شاخص

 )ورودی سیستم استنتاج فازی(

 1074 عوامم فردی و عوامم سازمانی 7

4 
ــات و    ــاوری اطالع ــاخت فن ــم زیرس عوام

 کارکرد سیستم مدیریت دانش
304 

 3 فرایند سیستم مدیریت دانش 9

 3 هزینه سیستم مدیریت دانش 2

 

به سیستم مدیریت دانش این سازمان تعلـ  گرفـت.    1همچنین با توجه به نتای  نظرسنجی امتیاز 

ها خروجی سیستم استنتاج فازی طراحی شده محاسبه شـد کـه   سپس با استفاده از همین ورودی

 مشاهده است. قابم 5شکم  در
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 دانش مدیریت سیستم عملکرد سیستم استنتاج -5 شکل
 

شود با توجه به امتیاز ارزیابی سیسـتم مـدیریت دانـش در    مشاهده می 2 طور که در جدول همان

از هـای حاصـم   بـود و همچنـین خروجـی سیسـتم بـا اسـتفاده از ورودی       1ها که عـدد  پرسشنامه

خبرگان مدیریت دانش، عملکـرد سیسـتم   که بیان کرد  توان یبود، م 3031ها که عدد پرسشنامه

 اند.ارزیابی کرده "مطلوب "مدیریت دانش این شرکت را 
 امتیاز ارزیابی سیستم مدیریت دانش  -5جدول 

ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت 

 دانش
 11شده از  امتیاز کسب

 مطلوب 1 خبرگاننتای  نظرسنجی از گروه 

 مطلوب 3031 خروجی سیستم استنتاج فازی

بـین نتیجـه ارزیـابی سیسـتم مـدیریت دانـش توسـا         1079با توجه به اخـتالف نـاچیز بـه مقـدار     

بـود،   3031بـود و خروجـی سیسـتم اسـتنتاج فـازی کـه عـدد         71از  1خبرگان سازمان که امتیاز 
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و نظـرات سیسـتم و خبرگـان بسـیار بـه       گفت سیسـتم از دقـت بـاییی برخـوردار اسـت      توان یم

 .یکدیگر نزدیک هستند که نشانگر اعتبار مناسب سیستم استنتاج فازی است

 

 گیرینتیجه

در این پژوهش با رویکردی مبتنی بر سیستم اسـتنتاج فـازی اقـدام بـه ارزیـابی عملکـرد سیسـتم        

ــا توجــه بــه اهمیــت روزافــزون دانــش، توجــه بــه ایــن موضــ    و  امــری مــدیریت دانــش شــد. ب

است. برای تحق  این هدف سعی بـر طراحـی یـک سیسـتم اسـتنتاج فـازی بـرای         ریناپذ اجتناب

نبـودن تحقیقـات جـامش در زمینـه شناسـایی       میارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش شد. به دل

ی ادبیـات و بـر مبنـای    ابتـدا بـا مطالعـه گسـترده    بر عملکرد سیستم مدیریت دانـش   مؤثرعوامم 

هـای ارزیـابی   هـای سیسـتم کـه درواقـش شـاخ      هـای ارزیـابی، ورودی  بودن شـاخ  پرتکرار 

جـامش،  ی ا که با مطالعه استعملکرد سیستم مدیریت دانش هستند، استخراج شدند. هدف این 

 یبعـد  ابعاد مختلف ارزیابی سیستم مدیریت دانـش پوشـش داده شـوند و نتـای  پـژوهش تـک      

در مدیریت دانـش باشـند کـه گـاهی اوقـات در       ها مانسازنبوده و ناظر بر رویکردهای مختلف 

امکـان مـدیریت ایـن تناقضـات و دسـتیابی بـه        وجـود  نیبـاا تناقض یا تضاد با یکـدیگر هسـتند.   

 .  کیفیت مناسب بر اساس منط  فازی و سیستم استنتاج فازی وجود خواهد داشت

آنگـاه   -قواعـد اگـر  درمجمو  چهار دسته عوامم ارزیابی مشخ  شـدند. سـپس   این تحقی  در 

با نظر خبرگـان تعیـین شـده و وارد پایگـاه قواعـد شـد. خروجـی سیسـتم نیـز عملکـرد سیسـتم            

این سیستم طراحـی شـده، بـا ارائـه یـک ارزیـابی جـامش از سیسـتم          مدیریت دانش تعریف شد.

ها در جهت شناخت نقـاط ضـعف و قـوت، جایگـاه فعلـی و      تواند به سازمانمدیریت دانش می

روشـن   شیازپـ  شیکه اهمیت مدیریت دانش امروزه ب ژهیو میمات آتی کمک کند. بهاتخای تص

کارگیری سیستم حاضر، پس از تکمیم فراینـد طراحـی سیسـتم، اقـدام     شده است. در راستای به

. بدین منظـور از نظـر خبرگـان گـروه مـدیریت دانـش شـرکت        گردیدبه سنجش اعتبار سیستم 

عنـوان ورودی سیسـتم در نظـر     نتـای  ایـن نظرسـنجی بـه    شد.  کمک گرفته " ستمیهمکاران س"

نتـای  کـه در   گرفته شده و خروجی سیستم، با میانگین نظـر خبرگـان مقایسـه شـد. بـا توجـه بـه        
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گفت سیستم از دقت بـاییی برخـوردار اسـت. وضـعیت سیسـتم       توان یمبخش قبم مطرح شد، 

در پایـان بایـد    ب ارزیابی شد.مطلونسبی  طور نیز به " ستمیهمکاران س"مدیریت دانش شرکت 

 تعدیم و بهینه شود. تواند یم دهندگان پاسخاشاره کرد که نتای  این پژوهش با افزایش تعداد 

 طـی  گام شش توانمی گرفته شده است، نظر در طراحی علم با مطاب  پژوهش فرایندازآنجاکه 

 :نمود بیان صورت نیبد را تحقی  روش این یشده

 سیسـتم  عملکـرد  ارزیـابی  اهمیـت  شناسـایی  -ادبیـات  مـرور : انگیـزه  و مشکم شناسایی -7 گام

 دانش مدیریت

 سیسـتم  ارزیـابی  بـرای  مناسـب  روشـی  از اسـتفاده  -ادبیات مرور: حم راه اهداف تعیین -4 گام

 عوامم نیتر مهم اساس بر دانش مدیریت

 متلب افزار نرم از استفاده با فازی استنتاج سیستم طراحی: توسعه و طراحی -9 گام

 در دانـش  مدیریت سیستم عملکرد ارزیابی برای شده طراحی سیستم از استفاده: نمایش -2 گام

   افزارنرم حوزه در فعال های¬شرکت

 خبرگان نظر دریافت: ارزیابی -5 گام

 مقاله چاپ: ارتباطات -3 گام

 سیسـتم  طراحـی  حـوزه،  ایـن  در گرفتـه  صـورت  تحقیقـات  سـایر  بـا  حاضـر  پژوهش تمایز وجه

 سیسـتم . اسـت افـزار   نـرم  صنعت در دانش مدیریت سیستم عملکرد ارزیابی جهت فازی استنتاج

 و ارزیـابی منظـور   بـه  سیسـتمی  غیـر  و سیسـتمی  عوامـم  از وسـیعی  مجموعه شامم فازی استنتاج

 یـک  بـا  شـده  طراحی سیستم سنجی اعتبار همچنین. است دانش مدیریت سیستم عملکرد تعیین

 متمـایز  نقـاط  از نیـز  ،کرده اسـت  یساز ادهیپ را سیستم این متعدد های ماهول که داخلی سازمان

 بسـیار  اهمیـت  سیسـتم،  نهـایی  هـای  تحلیـم  در اینکـه  به توجه با .رود می شمارحاضر به  پژوهش

 هـا  سـازمان  به شد، روشن دانش مدیریت سیستم عملکرد زمینه در فردی و سازمانی عوامم زیاد

 ارتقـا  را سـازمانی  هـای  شـاخ   و آورده دسـت  بـه  را افراد همراهی اول گام در شود می توصیه

 سـایر  در دانـش  مدیریت سیستم عملکرد ارزیابی برای پژوهش این فازی مدل از استفاده .دهند

 .شـود  یمـ  پیشـنهاد  تحقیـ   ایـن  نتای  باها  آن نتای  مقایسه وافزار  نرم  حوزه در فعال یها سازمان
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ی مربــوط بــه کیفیــت مــدیریت دانــش را از ســرورهای  هــا دادهبتــوان  کــه یدرصــورتهمچنــین 

ی هـا  سـتم یسی فازی عصبی انطباقی وارد نمود، امکان طراحی ها ستمیسسازمانی استخراج و در 

ی عصبی که قادر به ایجاد سیستم استنتاج فازی بسیار دقی  و کارآمـد  ها شبکههوشمند بر مبنای 

 باشند، نیز وجود خواهد داشت.
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