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 Purpose: Today, knowledge and information have become a 
determining factor in the success and competitiveness of 

organizations. Businesses that can acquire the existing knowledge 

in their organization and use it in line with business processes, the 
products and services of these businesses will have competitive 

advantages in the market. It is a relief organization. 

Materials and Methods: In this research, the fuzzy Delphi 
technique is used to identify the dimensions of knowledge 

management capability building, and the fuzzy Dimtel technique is 

used to examine the cause and effect relationships of the knowledge 

management capability building model in relief organizations, and 
the fuzzy ANP technique is used to determine the importance and 

priority of factors. Aid organizations are also studied in this 

research. 
Findings: The results of this research showed that the factor of 

specific strategies and goals in enabling knowledge management is 

the most effective factor among other factors, and the factor of 

designing effective processes to enable knowledge management is 
the most effective factor and ultimately the most important factor 

among Other factors are specific strategies and goals in enabling 

knowledge 
management. 

Conclusion: The results obtained from Fuzzy Dimetal technique 

and Fuzzy ANP show that after the factor of specific strategies and 
goals in knowledge management capabilities, the support factor of 

senior managers is the most influential and important factor in 

applying knowledge management, in fact, the managers of the 

organization as a model They are for all the employees of the 
organization and they should have enough knowledge about 

knowledge management and its benefits in the organization. 
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 175... در دانش مدیریت سازی قابلیت مدل طراحی 

 1401پاییز ، 3، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 در دانش مدیریت سازی قابلیت مدل طراحی
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 دهیچک

 در ایکنندهتعیین عامل  عنوان به اطالعات و دانش امروزه: هدف
 بکس. است  شده تبدیل ها سازمان پذیری رقابت قدرت و موفقیت

 کنند کسب را خود سازمان در موجود دانش بتوانند که وکارهایی
 تمحصوال نمایند، استفاده وکار کسب فرآیندهای راستای در آن از و
 بازار در مناسبی رقابتی مزیتهای از کارها و کسب این خدمات و

 مدل طراحی بررسی حاضر تحقیق هدف بود خواهند برخوردار
: روش. باشدمی امدادی سازمانهای در دانش مدیریت سازی قابلیت

 سازی قابلیت ابعاد شناسایی به فازی دلفی تکنیک از پژوهش این در
 تعل روابط بررسی جهت فازی دیمتل تکنیک از و دانش مدیریت

 و امدادی سازمانهای در دانش مدیریت سازی قابلیت مدل معلولی و
 می استفاده عوامل اولویت تعیین جهت فازی ANP تکنیک از

 .شود
 شناسایی به فازی دلفی تکنیک از پژوهش این در :ها روش و مواد
 تجه فازی دیمتل تکنیک از و دانش مدیریت سازی قابلیت ابعاد

 در دانش مدیریت سازی قابلیت مدل معلولی و علت روابط بررسی
 اهمیت تعیین جهت فازی ANP تکنیک از و امدادی سازمانهای

 این در مطالعه مورد همچنین. شود می استفاده عوامل اولویت و
  .باشد می امدادی های سازمان پژوهش

 اهداف و ها استراتژی عامل که داد نشان پژوهش این نتایج: ها یافته
 ینب در عامل تاثیرگذارترین دانش مدیریت سازی قابلیت در مشخص

 سازی قابلیت جهت موثر های فرآیند طراحی عامل و عوامل، سایر
 املع ترین اهمیت با نهایت در و عامل پذیرترین تاثیر دانش مدیریت

 سازی قابلیت در مشخص اهداف و  استراتژی عوامل سایر بین در
  .است دانش مدیریت

 ANP و فازی دیمتل تکنیک از آمده بدست نتایج :گیری نتیجه
 در مشخص اهداف و ها استراتژی عامل از پس دهدمی نشان فازی

 به نسبت ارشد مدیران حمایت عامل دانش، مدیریت سازی قابلیت
 در است عامل مهمترین و تاثیرگذارترین دانش مدیریت بکارگیری

 انسازم کارکنان تمامی برای الگویی مثابه به سازمان مدیران واقع
 عاطال سازمان در آن مزایای و دانش مدیریت به نسبت باید و هستند
  .باشند داشته کافی

 
 ANP فازی، دیمتل دانش، مدیریت سازی، قابلیت :ها کلیدواژه

 امدادی سازمانهای فازی،
 

 23/04/1401: افتیدر خیتار
 04/08/1401:  رشیپذ خیتار
 ده مسئول: نویسنDaneshfard@srbiau.ac.ir 

 مقدمه
امروزه دانش و اطالعات به عنوان  عامل تعیین کننده ای در موفقیت 
و قدرت رقابت پذیری سازمان ها تبدیل شده و مدیریت دانش به 

یکی از آخرین مباحث سازمانی در علم مدیریت مطرح شده عنوان 
هایی که درعرصه کسب و کار صرفاً بر اساس مزیت سازمان است

های مشهود سازمانی مثل پول، ماشین آالت  و تجهیزات و غیره عمل 
می کنند نمی توانند به مزیت رقابتی در اقتصاد مبتنی بر دانش دست 

کار مبتنی بر دانش، نیازمند روش یابند. حال آنکه محیط کسب و 
و نظامی است که دارایی های ناملموس سازمانی از قبیل دانش و 
شایستگی های افراد، نوآوری، ارتباط با مشتری، فرهنگ سازمانی، 

 درك. سیستم ها و فرایندها، ساختار سازمانی و غیره را در برگیرد
به حفظ و ،ها انبرداری از این منابع ناملموس حیاتی در سازمو بهره

کسب مزیت رقابتی آنها کمک می کند. در اقتصاد مبتنی بر دانش 
موفق ترین سازمان ها از دارایی های ناملموس به نحو بهتر و سریع 

 تری استفاده می کنند.
مطالعات نشان داده اند که بر خالف کاهش بازدهی منابع سنتی  

ناملموس سازمانی  های )مثل پول، زمین، ماشین آالت وغیره(، دارایی
واقعاً منبعی برای افزایش عملکرد کسب و کار است. نکته درخور 
توجه اینکه بازار به مدت طوالنی ارزش دانش و عوامل نامشهود 

 ارزش"دیگر را در فرایند ایجاد ارزش تشخیص داده است. اندازه این 
 .به طور روز افزونی در حال تغییر است "های پنهان

در قابلیت سازی سیستم های مدیریت دانش عوامل زیادی می توانند 
این عوامل می تواند زمینه ساز موفقیت  بهدخیل باشند و پرداختن 

در اجرای هر چه بهتر این سیستم ها در سازمانهای امدادی شود. در 
نظر گرفتن  روابط بین این عوامل در طراحی مدل  می تواند در 

عوامل کلیدی نقش بسیار مهمی را ایفا کند. درك هر چه بهتر این 
دسته بندی این عوامل به دو دسته تاثیر گذار و تاثیر پذیر از یک 
طرف و اهمیت این عوامل از طرفی دیگر باعث می شود تا برای 
بهبود این سیستم ها توجه، زمان، بودجه، انرژی و برنامه ریزی ها 

بر روی سایر عوامل را بر روی عوامل بسیار مهم و تاثیر گذار 
 و درك درباره یآگاه و یفرهنگ سازمان(. امروزه 1معطوف کنیم)

 و ها افزایش یافتهو کارکنان سازمان رانیمد نیدانش در ب تیریمد
افراد  دانش به یبستگ یشغل تیموقع یموضوع که حفظ و ارتقا نیا

تمام نظراتشان  دارند اطمینان . کارمندانگردد نهینهادکه دارد 
 قیمنظور تشوه بروش ها و استراتژی های مشخصی ارزشمند است و 

ه شد نیتدوها در سازمان دانش تیریپرسنل در جهت استقرار مد
. در وضعیت استاندارد فرایندهای مدیریت دانش یکپارچه  (2است)

ی شده و ده تیو اولو ییشناساسازمان  دانش یحوزه هامی شوند و 
دانش  یحوزه ها تیوضع(. 3ی طراحی شده است)زماننقشه دانش سا

منابع دانش داخل و  قیاز طر یبهبود دانش یها یاستراتژ نییو تع
گیری می شود. لذا از این طریق، ی ارزیابی و اندازهخارج سازمان

یی مدیریت دانش در سازمان کاهش اجرا یو روش ها ندیفراهزینه 
 می یابد. 
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  و همکاران                 طباطبایی محمد  176
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در  دانش گاهیپاقابلیت سازی  یو راه انداز یطراحمساله بعدی 
 یو نگهدار یساز رهیمکان ذخسازمان است که شامل فراهم نمودن ا

 ندهایفرا ازیو مورد ن یدیانواع دانش کل ریاز درس آموخته ها و سا
مرسوم مانند  یدانش از روش ها یابیو باز یدسترس امکانو همچنین 

های است. در این زمینه، بررسی …و  یسازمان یموتور جستجو
محقق مشخص نمود در حال حاضر ظرفیت سازی مدیریت دانش در 
سازمان های امدادی کشور بیشتر به صورت پروژه های برون سپاری 

شود و موجب افزایش فرایند مدیریت دانش شده و کیفیت انجام می
رچگی ااستقرار و پیاده سازی و قابلیتهای دانش نیز به دلیل عدم یکپ

دیگر فرایندهای سازمانی با فرایند مدیریت دانش ممکن است کاهش 
یابد. همچنین اگر فرایند به صورت سازمانی اجرا شود به علت سطح 
دانشی پایین و همچنین عدم تخصصص در پیاده سازی روش ها، هم 
بهای تمام شده افزایش یافته هم اینکه کارایی فرایند با کاهش مواجه 

تواند در ابراین الگوی ارائه شده در این تحقیق میشده است. بن
صورت داشتن استراتژی برون سپاری یا اجرای فرایند به صورت 
درون سازمانی، فرایند مدیریت دانش به طور کامل مدیریت شده 
است.  لذا این پژوهش به دلیل دسته بندی عوامل موثر در طراحی 

 یر در پیاده سازی سیستممدل در قالب عوامل تاثیر گذار و تاثیر پذ
های مدیریت دانش در سازمان های امدادی از یک طرف ) با استفاده 
از تکنیک دیمتل فازی ( و تعیین اهمیت عوامل از طرفی دیگر ) با 

 فازی( دارای اهمیت ویژه ای می باشد. ANPاستفاده از تکنیک 
 

 پیشینه و مبانی نظری
 مروری بر پیشینه داخلی و خارجی 

ای به مطالعه رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد در مقاله همراهی 
مالی شهرداری مالی شهرداری منطقه ده تبریز پرداخته است. در این 

 یابزار گردآور ،بوده یو از نوع همبستگ یدکاربر تحقیق که
و کنراد شامل ابعاد  ومنیدانش ن تیریمد یهااطالعات پرسشنامه

دانش و کاربرد دانش و  جادیدانش، انتقال دانش، ا یحفظ و نگهدار
همچنین جهت . بوده است یپرسشنامه محقق ساخته عملکرد مال

استفاده  رسونیپ یهمبستگ بیاز آزمون ضرها تجزیه و تحلیل داده
ظ دانش شامل حف تیریابعاد مد نینشان داد ب قیتحق جی. نتاشده است
دانش و کاربرد دانش با عملکرد  جادیدانش، انتقال دانش، ا یو نگهدار

 .داشته استوجود  یناداررابطه مع زیتبر دهمنطقه  یشهردار یمال
دانش بر عملکرد  تیریمد ریتاث یبررس ی بهمحمد یبذرکار و حاج

اند. ی پرداختهو هوش سازمان ینوآور یانجیبا توجه به نقش م یمال
داده  یبر اساس روش جمع آور ،یاز نظر هدف، کاربرد قیتحقاین 

 قاتیو از نظر روش انجام از نوع تحق یشیمایپ قاتیها از نوع تحق
 یداده ها ی. به منظور جمع آوره استبود یهمبستگ -یفیتوص
و  ه)پرسشنامه( استفاده شد یدانیو م یکتابخانه ا قاتیتحقاز  قیتحق

 یابیپژوهش از روش مدل  یداده ها لیو تحل هیبه منظور تجز
 تیرینشان داد مد تحقیق جی. نتاه استاستفاده شد یمعادالت ساختار

سازمان دارد، بطور  یبر عملکرد مال یمثبت و معنادار ریدانش تاث
_________________________________ 

1 Narenji et al.  

2 Ode and Ayavoo 

سازمان را به  یمربوط به عملکرد مال راتییدرصد از تغ 645/0که 
 نانیدر سطح اطم همچنین مشخص شدکند.  یم نییتب میطور مستق

و  ینوآور یانجیم یهاریمتغ قیدانش از طر تیریمد ،درصد 95
 یمثبت و معنادار ریسازمان تاث یبر عملکرد مال یهوش سازمان

دانش بر عملکرد  تیریمد ریتاث یبررس به و زراعتگر یدارد.نخع
از  قیتحق نیااند. ی پرداختهخراسان جنوب استان یتلادارات دو یمال

به  بوده و یفیتوص -یعل ق،یو از نظر روش تحق ینظر هدف، کاربرد
دانش خامدا و  تیریاز پرسشنامه مد دانش، تیریمد یمنظور بررس

، یزیعز یاز پرسشنامه عملکرد مال ،یسنجش عملکرد مال یبرا
 یبا استفاده از آزمونها ی تحقیقداده هاهمچنین . ه استشد استفاده

 جیاشدند. نت لیو تحل هیتجز ونیو رگرس رسونیپ یهمبستگ یآمار
ان است یادارات دولت یمال لکرددانش در عم تیرینشان داد مد قیتحق

 1نارنجی و همکاران .مثبت معنادار داشته است ریتاث یخراسان جنوب
 تیریمد ستمیساستقرار مرتبط با  قاتیتحق یبررسای به ( در مقاله4)

 لیفراتحل کردیبا رو رانیا یاسالم یجمهور ییایدانش در علوم در
منبع بود. ابتدا  1740شامل  یجامعه آماراند. در این تحقیق، پرداخته

منبع بر اساس محتوا و سرانجام  23، سپس دهیمنبع بر اساس چک 140
 یبه عنوان نمونه آماربه تحقیق  منبع به عنوان منابع مربوط 20

در مورد مفهوم  قاتتحقی درصد 95 دادنشان  جیتان ند.اهانتخاب شد
دانشگاه  یعلم ئتیه یتوسط اعضا ییایدانش در علوم در تیریمد

 اتقیتحق نیشده است. همچن انجام انیتوسط دانشجو مابقی ٪5ها و 
 نیشتریانجام شده است که ب رانیمختلف ا یذکر شده در شهرها

 جینتاست. همچنین ااستان مازندران داشته  یرا در سطح مل یفراوان
ر دانش د تیریمد ستمیساستقرار  داد عوامل موثر بر نشان  تحقیق

، هوش یهوش سازمان عبارتند از: رانیا یاسالم یجمهور ییایعلوم در
 یخشو اثرب یی، کارای، عملکرد سازمانیکار یزندگ تیفی، کیجانیه

درت ، قکی، تفکر استراتژیارتباطات سازمان یاثربخش، یسازمان
اطالعات و ارتباطات،  ی، فناوررماندهانو ف رانیمد یریگ میتصم

 یو رهبر یسازمان ی، نوآوریسازمان یریادگی، یفرهنگ سازمان
 ینقش واسطه اای به ( در مقاله5) 2اُده و آیاوو .می باشد خدمتگزار

در  یدانش و نوآور تیریمد یها وهیش نیکاربرد دانش در رابطه ب
اند. در این تحقیق کاربردی و توصیفی، داده ها صنایع دریایی پرداخته
آوری و با روش مدلسازی معادالت ساختاری توسط پرسشنامه جمع
 رهیدانش، ذخ دیتولاند. نتایج تحقیق نشان داد تجزیه و تحلیل شده

ه شتدا یآوربر نو یدار یمثبت و معن ریتأث دانشو کاربرد  یساز
دانش،  دیتول نیرابطه ب ،کاربرد دانش مشخص شد نیهمچن است

کند. به عقیده را میانجی می ینوآور دانش با یساز رهیذخ و انتشار
مدیریت دانش همیشه به عنوان یک موتور برای تبدیل  (6) 3محمد

الگوی مدیریت در این زمینه، است.  مطرحدانش ضمنی به صریح 
کسب و کار محسوب میدانش نقطه عطفی در تئوری های مدیریت 

مدیریت دانش باید مبتنی بر درك ماهیت  نتایج تحقیق نشان داد شود.
ای به ( در مقاله7) 4وندر و همکارانمدیریت دانش باشد.  یپویا

بررسی اثربخشی استقرار سیستم مدیریت دانش به لحاظ هزینه برای 

3 Mohammad 

4 Wen-Der et al.  
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 177... در دانش مدیریت سازی قابلیت مدل طراحی 

 1401پاییز ، 3، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

ساله در  5جامع  یبررس کاند. در این تحقیق یپرداخته هاسازمان
 کیدر  استقرار و استفاده از سیستم مدیریت دانشاستفاده  نهیزم

برای که  عاملیبزرگ انجام شده است. سه  یشرکت مشاوره مهندس
ارزیابی اثربخشی استقرار سیستم مدیریت دانش به لحاظ هزینه برای 

کار و ساعت  نهیزمان، هزته، ها مورد بررسی قرار گرفسازمان
هقابل توج کاهش زمان،نشان داد تحقیق  جینتا بوده است کارکنان

استقرار سیستم مدیریت دانش در سازمان بوده است اما  تیمز نیتر
 ها معنی دار نبوده است.و هزینهکارمندان کاری ساعت تاثیر آن بر 

 
 

 ادبیات نظری
 تعریف مدیریت دانش

حالت دانستن چیزها یا مهارت هایی است که به یت یا عدانش، واق
وسیله تجربه یا تداعی حاصل می شود. مدیریت دانش عبارتست از 
 کلیه فعالیت های الزم برای هماهنگ سازی محیطی که در آن
کارکنان به استفاده و بکارگیری توسعه به اشتراك گذاری، ترکیب 

ه ین امر به گونو تثبیت دانش مرتبط با کارهای خود دعوت شده و ا
ای برای آنها تسهیل گردد که خواسته ها و تمایالت فردی و جمعی 

 (.8خود را تحقق بخشند )
 

 ظرفیت سازی مدیریت دانش
رویکردی یکپارچه است که به شناسایی،  1ظرفیت مدیریت دانش

کسب و استخراج، بازیابی، ارزیابی، تسهیم و خلق کلیه منابع دانشی 
ای که سازمان را در جهت دستیابی به گونه پردازد بهسازمان می

 در تنها را نه دانش ، سازمانها اهداف سازمانی کمک نماید در

 فرآیندها، سازمانی، روزمره کارهای در بلکه منابع و اسناد

 به موفق یافت. مدیران توانمی سازمان نیز هنجارهای و عملکرد

آن  از و ندبرده ا پی سازمان در موجود فکری داراییهای اهمیت
 و غیرسیستماتیک صورت به فعالیتها این اما نموده اند، استفاده

 و انتشار از مدیران که به نحوی است، گرفته انجام ساختارنیافته
 از نیافته اند. اطمینان سازمان سطح در شده کسب دانش گسترش

 گیردمی شکل دانش مدیریت برای ظرفیت سازی مفهوم این رو

 دانش گسترش و تسهیم، کاربرد با تواندمی سازمان آن طی که

 خود فکری سرمایه یا و دانش از ثروت تولید به شده کسب

 فرآیندهای بهبود و ساده سازی با دانش مدیریت ظرفیت .بپردازد

 برای را مناسبی بستر تفهیم دانش و کاربرد ایجاد، توزیع، تسهیم،

، 4آورد) می فراهم سازمان در کارکنان دانش مدیریت بهینه سازی
 مبتنی توانایی عنوان به توان می را دانش مدیریت ( لذا ظرفیت5

 دانش بر مبتنی منابع و استقرار بسیج جهت سازمان فرآیندهای بر

 نمود. تعریف رقابتی مزیت آوردن دست به برای
هدف مدیریت دانش: هدف مدیریت دانش با توجه به تحلیل هزینه 

سازی و یل مدیریت دانش در تصمیمهای واقعی، تعیین می گردد. تحل
سیاست گذاری می تواند موارد شامل: فرموله کردن راهبرد انتقال/ 
اعطای مجوز بهره برداری، تهیه گزارش مالی، حل و فصل دعاوی 

_________________________________ 
1 Knowledge management capacity 

حقوقی، تجاری سازی، برون سپاری، کوچک سازی، کسب و توسعه 
دانش فنی، رها سازی و ... همچنین تهیه یک بسته اقتصادی، بسته 
فناوری و چگونگی واگذاری بسته ها به مشتریان، می تواند از دیگر 

 (. 9اشد )اهداف فرایند مدیریت دانش ب
( 1 دانش عبارتند از: تیریعناصر مداجزای مدیریت دانش: اجزا و 

و استفاده از دانش در  رهیذخ جاد،یا یاصل واحدی،: کارگر دانشفرد
متشکل از که  (یررسمیو غ ی)رسم ها: شبکهگروه( 2. سازمان
از  یاندهیفزا مشترك که معموالً اتیتجرب یهستند دارا یکارکنان

به  تواندی: کل سازمان مسازمان( 3 .آورندیجود مدانش را به و
از دانش را تجسم  یامجموعه جیشود،که نتا ستهینگر یصورت نهاد

 .  بخشدیم
فناوری  -همچنین اجزای سیستم مدیریت دانش عبارتست از: شامل:

اطالعات: مجموعه ای از کامپیوترها، ارتباطات و ابزارهای شبکه 
می باشد و به عنوان ابزاری بسیار مناسب برای مدیریت دانش 

فرایند سازمانی: رویه ها، روش ها، خط مشی  -محسوب می شود.
از طریق آن ها فعالیت خود را ها و رودیکردهایی که یک سازمان 

به انجام می رساند. ترکیب رهبری، ساختار سازمانی و فرهنگ که 
 روی مشارکت افراد و سازمان متنوع تاثیر گذار می باشد. 

مجموعة عملیات و مراحل الزم برای رسیدن به مفهوم فرایند دانش: 
فرایند نام دارد و فرایند دانش شامل فرایندهای  یک هدف مشخص

استاندارد برای اهدای دانش، مدیریت محتوا )پذیرش، محتوا، حفظ 
کیفیت، نگهداری محتوای فعلی، بایگانی یا حذف محتوای قدیمی و 

 (.1...( است )
به ارزش، به عنوان  دانش لیروند تبدبهره برداری مدیریت دانش: 

وری دانش در عمل بهره .(2) شود یدانش شناخته م یوربهره
-و مفهومی است که در خصوص فرآیندهای دانشناملموس است 

شود. یعنی فرآیندهای که در آنها همزمان، ورودی محور مطرح می
)دانش( و خروجی )دارایی های ناملموس( ماهیتی غیرمادی و 

 ورینامشهود دارند. به این ترتیب مدیران برای سنجش میزان بهره
تر از شیوه های دانش سازمان، روش ها و ابزاری نیاز دارند که فرا

ر را محوسنتی عمل کرده و اثربخشی واقعی فرآیندهای تولیدی دانش
 (. 2آشکار سازد )

گذاری کالن کشور در با توجه به سیاستکاربرد مدیریت دانش: 
جهت حمایت از تولید علم و دانش جدید، نقش مدیریت دانش در 

 ایالعادهبرداری و کاربردی کردن آن اهمیت فوقاشاعه دانش و بهره
توان یابد که ببنابراین، خلق دانش و تولید علم هنگامی تحقق می. دارد
های مختلف و مراکز های نهفته تمام عناصر دانشی سازماندانش

ها و مراکز علمی را در سطح خرد و کالن استخراج و در بدنه سازمان
یابد که دانش به شکل علمی جاری نمود. این مهم هنگامی تحقق می

 ،این مدیریت اعم از منابع انسانی، سازمانی و لوبی مدیریت گرددمط
 (.3) باشدو... می بهای تمام شده

سازى پیاده های مدیریت دانش: تاکنون در خصوصشناسیروش
زیادى،  هاىشناسىها و روشچارچوب ،هامدیریت دانش در سازمان

شده  هئخارج از کشور ارا مطالعات داخلی هم در مطالعات هم در
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اما ویژگی همدیگر هستندمحتوایى مشابه  به لحاظ اغلب آنهاکه 
روش اند. های متفاوتی از مدیریت دانش را مورد بررسی قرار داده

تر و مشخصویژه ها،شناسى هاى مدیریت دانش نسبت به چارچوب
هستند و جزییات مربوط به اینکه چگونه مدیریت دانش در  تر

طور عملى مى تواند اجرا شود را ارایه ویژه به  قالب یک چارچوب
 .  دهندیم

ویژگی ها و خصوصیات مدیریت دانش: ویژگی های اصلی مدیریت 
و  یکسب و اشتراك دانش، مهارت آموزها، دانش در سازمان

 یترقاب تیمز جادیو ا انیبا مشتر نهیبه ارتباط ،یسازمان یریادگی
ان تو یمصنایع دریایی نیز  یدانش برا تیریمد خصوصیات است. از
 ی،زیرو متعاقب آن برنامه یکمبودها در دانش سازمان صیبه تشخ

 ارائه ایکار آمد و  یروهایجذب ن قیرفع کمبودها از طر یبرا
 کارآمد تر و موثر یریادگی شیالزم در جهت افزا یها آموزش

 یوربهرهو همچنین  یاز افت دانش سازمان یریو جلوگ کارکنان
و متعاقب آن  دانش با امکان استفاده از یانسان یهاهیاز سرما شتریب

 هاست. یاشتباهات و دوباره کار تکرار از یریجلوگ
 ی امدادینقش مدیریت دانش درسازمان ها

 منبع و نامحسوس راهبردى عنوان به دانش امروزه ، اینکه باوجود

 سوم کشورهاى جهان از برخى در ، شود مى تلقى سازمان در پویا

 سنتى هاى روش کاربرد به ها سازمان مدیران بیشتر ایران، ازجمله

 ر د ها سازمان فقر و انفعال منجر به امر این که دارند اصرار
 الگوى که است درحالى این .است تغییر شده حال در محیط

 است گرفته قرار اساسى تغییرهاى از متأثر دنیا در سراسر مدیریت

 بهبود و کاهش هزینه سبب ها سازمان در دانش مدیریت کاربرد و

امروزه در ادبیات است.  شده سودمندى و ورى بهره کیفیت،
مدیریت و اقتصاد به وفور شاهد تاکید بر نقش دانش به عنوان یک 
منبع حیاتی برای حفظ رقابت پذیری و سودآوری می 

کند تا فرایند دانش ها کمک میمدیریت دانش به سازمان(.10)باشیم
ها برای انتخاب بازار باید از دانش داشته باشند. سازمانمؤثری 

موجود و ایجاد دانش جدید بهره جویند و مدیریت دانش در این امر 
ها باید در نظر داشته باشند کند. اما شرکتکمک شایانی به آنها می

که برقراری هر سیستم در سازمان با توجه به شرایط مختلف آن 
طلبد و در صورت عدم مهیا بودن ا میسازمان مقدمات خاص خود ر

 .پذیر نیستآمیز آن امکانآن، برقراری موفقیت
 ابعاد قابلیت سازی مدیریت دانش

و ( ایجاد 1محققان قابلیتهای مدیریت دانش را شامل چهار مرحله: 
( 4ی دانش  و نگهدار( حفظ و 3(تبدیل و انتقال دانش، 2دانش،  خلق

کارگیری و استفاده از دانش می دانند. ویژگیها و الزامات این به
 یسدر بررمراحل در بسیاری از کتابها و منابع علمی بیان شده است. 

را به عنوان  یمختلف یهاانجام شده مشخص شد که محققان مؤلفه
 یهارساختیبر موضوع زی اند. برخدانش بر شمرده تیریمد قابلیتهای

از منابع از منظر  گرید یبرخان.  اطالعات متمرکز بوده یاورفن
آن را ضرورت  جیامر پرداخته و عامل ترو نیا به نفعانیمشارکت ذ

تبادل دانش در بین سازمانها و بخشهای سازمان  دانندیم یشبکه ساز
 جذب نیازمند وجود انگیزه و زیرساخت مناسب است. قابلیت سازی

یشینه موضوع مورد پبوده که در  یگریدموضوع  زینمدیریت دانش 
ر دانش ب شتریب دیمقوله تأک تیاهم تاًیتوجه قرار گرفته است. نها

 نیحوزه شده است. در ا نیمقاالت ا یبرخ نیمنجر به تدو یضمن
وسعه سازمانها، ت یکارکنان دانش انیباز م یگفتگوها یمنبع، توسعه 

بوده اند  یموارد یساز قابلیتسازمانها، و  انیها مبه داده یدسترس
به  توانیها مآن نیکه از مهم تراست که مورد توجه قرار گرفته 

جذب اشاره نمود،  تیاطالعات و ظرف یفناور یرساختهایمقوله ز
نظام مدیریت دانش مناسب در کنار نیروی انسانی مغفول مانده است. 

 اند.و زیرساخت از عوامل کلیدی موفقیت برشمرده
 

 تحقیق چارچوب نظری
مدیریت دانش در عصر جدید تنها ( عقیده دارد که 5) 1اُده و آیاوو

به دانش کد شده و مستند شده اکتفا نمی کند، بسیاری از سازمان ها 
و شرکت های جهان با تکیه بر دانش ضمنی و آشکار خود، درصدد 
 ارتقای جایگاه رقابتی و افزایش اثربخشی و بهره وری خود هستند

سیدن به این اهداف، مدیریت دانش به دنبال تصرف در راستای ر
دانش، خرد و تجربیات با ارزش افزوده کارکنان و نیز پیاده سازی، 

 (5) بازیابی و نگهداری دانش به عنوان دارائی های سازمان می باشد
بدون شک امروزه دانش مهمترین ابزار رقابت در بازارهای حال و 

اضر سازمان های بسیاری در هر چند در حال ح .آینده می باشد
زمینه توسعه دانش در سطوح مختلف سرمایه گذاری کرده و موفق 
بوده اند اما سازمان های بسیار زیادی نیز با شکست مواجه شده 

عدم وجود مکانیزم های صحیح ارزیابی و پیاده سازی مدیریت  .اند
نه دانش، این نوع سرمایه گذاری را در ذهن مدیران تنها به یک هزی

 .اضافی تبدیل نموده است
امروزه خلق و به کـارگیری  بدری آذرین و همکاران عقیده دارد که 

دانـش بـــرای رقابـت گرایی و حیات سازمان ها و صنایع ضروری 
شناخته شده است. دانـش نمی تواند به سادگی دیگر منابـع، ذخیـره 

ور و یا تصاحـب شود؛ و نمـی توانـد به سادگی آنها، به ط
سیستماتیک مدیریت و به کار گرفته شود. تا کنون در اغلب سازمان 
های کشور از جمله بخش های مختلف صنعت نفت، فناوری 
اطالعات بیشترین سهم را در مدیریت دانش داشته، به طوری که در 
پشت تمامی فعالیت های مدیریت دانش، فناوری اطالعات نهفته بوده 

ه فناوری پردازش اطالعات تنها است. لیکن باید توجه داشت ک
لفه مدیریت دانش نیست و تحول در فرایندهای تصمیم گیری، ؤم

ساختار سازمانی و نحوه انجام امور از دیگر اجزای این مدیریت 
محســوب می شود. سازماندهی براساس دانش می تواند اساساً 

امل باشد. عو متفاوت با سازماندهی براساس مزیت های رقابتی سنتی
موثر برای طراحی مدل قابلیت سازی مدیریت دانش در سازمانهای 

 ( آمده است:1امدادی در جدول )
 

_________________________________ 
1 Ode and Ayavoo 
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 179... در دانش مدیریت سازی قابلیت مدل طراحی 

 1401پاییز ، 3، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 عوامل موثر برای طراحی مدل قابلیت سازی مدیریت دانش در سازمانهای امدادی 1جدول 
 اختصار نام عامل

 C1 زیر ساخت های فناوری اطالعات

 C2 دانش مدیریت قابلیت سازی به نسبت کارمندان نگرش

 C3 کارمندان آموزش

 C4 حمایت مدیران ارشد نسبت به قابلیت سازی مدیریت دانش

 C5 استراتژی های و اهداف مشخص در قابلیت سازی مدیریت دانش

 C6 ارزیابی عملکرد مدیریت دانش

 C7 طراحی فرآیند های موثر جهت به قابلیت سازی مدیریت دانش

 مواد و روش ها

 ها داده گردآوری لحاظ از و کاربردی هدف لحاظ از پژوهش این
 در. دباش می توصیفی پیمایشی، های پژوهش انواع بین از و پیمایشی

 از فادهاست با و ادبیات مرور و تطبیقی مطالعات با ابتدا پژوهش این
 سازمانهای کارشناسان و خبرگان از نفر 30 نظرات و مصاحبه
 دانش مدیریت سازی قابلیت مدل طراحی برای موثر عوامل امدادی

 تکنیک با هاشاخص غربال و پاالیش برای امدادی سازمانهای در
 صورت  آنها برای مسئله تشریح و خبرگان انتخاب و فازی دلفی

 ولیها شاخصهای تحقیق ادبیات اساس بر ایپرسشنامه ابتدا. گرفت
 یمتدولوژ طبق سپس. شد ارسال خبره گروه اعضای به و شده طراحی

 روش در که آنجا از. شد پرداخته داده آوری جمع به فازی دلفی
 هس طی. باشدمی گیری تصمیم مالك خبرگان نظر توافق دلفی

 نظر کلی توافق تا گردید آوری جمع و توزیع پرسشنامه مرحله
 کسب هدف با پرسشنامه. آید دست به بندی طبقه به نسبت خبرگان

. اشدبمی معیارها بر نظر مورد های مولفه تاثیر به راجع خبرگان نظر
 بیان را "میزان"مقادیر این متغیرهایی، طریق از باید خبرگان لذا
 رد را خبرگان قطعی، هایارزش با متغیرهایی از استفاده. کنندمی

 که است واضح دلیل، همین به. کندمی مشکل دچار نظر-اظهار
 فادهاست. دهدمی خبرگان به را بیشتری عمل آزادی کیفی، متغیرهای

 وقف مشکالت "زیاد" ،"متوسط" ،"کم" مانند کیفی متغیرهای از
 کیفی متغیرهای به نسبت افراد نظر. نمود خواهد حل حدودی تا را

 دارای خبرگان که آنجا از. نیست یکسان زیاد، یا کم مانند
 زنی متفاوتی هایذهنیت از بنابراین هستند متفاوت خصوصیات
برخوردارند

 

 

 
که میزان تاثیرگذار در این مرحله از خبرگان خواسته شده است 

ها را به صورت گزینه های کم، زیاد، متوسط بودن هر یک از مولفه
 انتخاب نماید.

 

 نتایج حاصل از شمارش پاسخهای پرسشنامه اول 2جدول 
 قابلیت سازی مدیریت دانش در سازمانهای امدادی  ردیف
 زیاد متوسط کم  
اطالعات فناوری های ساخت زیر 1  1 11 18 

دانش مدیریت سازی قابلیت به نسبت کارمندان نگرش 2  7 12 11 

 15 14 1  کارمندان آموزش 3

دانش مدیریت سازی قابلیت به نسبت ارشد مدیران حمایت 4  3 7 20 

 17 11 2  دانش مدیریت سازی قابلیت در مشخص اهداف و های استراتژی 5

دانش مدیریت عملکرد ارزیابی 6  0 3 27 

دانش مدیریت سازی قابلیت به جهت موثر های فرآیند طراحی 7  2 10 18 

 

 

 

     1,...,3,2,1,,,, 4321 niaaaaA iiiii 

            21,1,1,1,,, 43214321   iiiii
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 های خبرگان حاصل از پرسشنامه اولمیانگین دیدگاه 3جدول 

 مولفه ها ردیف
در سازمانهای قابلیت سازی مدیریت دانش  برای حی مدلاطر

 امدادی
] زیر ساخت های فناوری اطالعات 1 8/9 ،7/9 ،8/7 ،8/5 ] 

] دانش مدیریت قابلیت سازی به نسبت کارمندان نگرش 2 7/9 ،5/9 ،5/7 ،7/5 ] 

] کارمندان آموزش 3 9 ،7/8 ،7/6 ،5 ] 

] حمایت مدیران ارشد نسبت به قابلیت سازی مدیریت دانش 4 5/8 ،8 ،6 ،5/4 ] 

] استراتژی های و اهداف مشخص در قابلیت سازی مدیریت دانش 5 7/9 ،5/9 ،5/7 ،7/5 ] 

] ارزیابی عملکرد مدیریت دانش 6 5/9 ،3/9 ،3/7 ،5/5 ] 

] طراحی فرآیند های موثر جهت به قابلیت سازی مدیریت دانش 7 7/8 ،2/8 ،2/6 ،7/4 ] 

توان اختالف نظر هر یک از ( می3( و )2با توجه به جداول )
(. در 2002( محاسبه نمود )چنگ و لین 3خبرگان را طبق رابطه )

توانند نظر خود حقیقت بر اساس این رابطه هر یک از خبرگان می

را با میانگین نظرات بسنجند. و در صورت تمایل نظرات قبلی خود 
 را تعدیل نمایند.

( اختالف نظرات خبرگان محاسبه و در 3با استفاده از رابطه )
ای تنظیم گردید. سپس هر یک ازخبرگان با توجه به پرسشنامه

ارزیابی مجدد نظر قبلی خود، نظرات جدید را اعالم نمودند. نتیجه 
 ( امده است:8و 7) این مرحله در جداول

 
 نتایج حاصل از شمارش پاسخهای پرسشنامه دوم 4جدول 

 ردیف
 

 مولفه ها

قابلیت سازی مدیریت  برای حی مدلاطر
 دانش در سازمانهای امدادی

 زیاد متوسط کم
 18 12 0 زیر ساخت های فناوری اطالعات 1
 18 11 1 دانش مدیریت قابلیت سازی به نسبت کارمندان نگرش 2
 15 14 1 کارمندان آموزش 3
 14 16 0 حمایت مدیران ارشد نسبت به قابلیت سازی مدیریت دانش 4
 16 13 1 استراتژی های و اهداف مشخص در قابلیت سازی مدیریت دانش 5
 16 14 0 ارزیابی عملکرد مدیریت دانش 6
 13 16 1 قابلیت سازی مدیریت دانشطراحی فرآیند های موثر جهت به  7

 میانگین دیدگاه های خبرگان حاصل از پرسشنامه دوم 5جدول 

قابلیت سازی مدیریت  برای حی مدلاطر مولفه ها ردیف
 دانش در سازمانهای امدادی

] زیر ساخت های فناوری اطالعات 1 10،10 ،8 ،6 ] 

] دانش مدیریت قابلیت سازی به نسبت کارمندان نگرش 2 10،10 ،8 ،6 ] 

] کارمندان آموزش 3 3/9 ،1/9 ،1/7 ،3/5 ] 

] حمایت مدیران ارشد نسبت به قابلیت سازی مدیریت دانش 4 3/9 ،1/9 ،1/7 ،3/5 ] 

] استراتژی های و اهداف مشخص در قابلیت سازی مدیریت دانش 5 7/9 ،5/9 ،5/7 ،8/5 ] 

] مدیریت دانشارزیابی عملکرد  6 7/9 ،5/9 ،5/7 ،8/5 ] 

] طراحی فرآیند های موثر جهت به قابلیت سازی مدیریت دانش 7 9 ،7/8 ،7/6 ،5 ] 

        
          31,1,1,1

,,,

44332211

44332211
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با 10و9در این مرحله با محاسبه اختالف میانگین های دو مرحله 
( میزان اجماع نظر 4استفاده از روابط فاصله میان اعداد فازی )رابطه 

شود. در صورتی که اختالف محاسبه شده از خبرگان محاسبه می

شود )چنگ و لی کمتر باشد، فرایند دلفی فازی متوقف می 2/0
2002.) 

 اختالف میانگین نظرات خبرگان در پرسشنامه اول و دوم  6جدول 

 مولفه ها ردیف
قابلیت سازی  برای حی مدلاطر

مدیریت دانش در سازمانهای 
 امدادی

 0 زیر ساخت های فناوری اطالعات 1

 4/0 دانش مدیریت قابلیت سازی به نسبت کارمندان نگرش 2
 35/0 کارمندان آموزش 3

 95/0 حمایت مدیران ارشد نسبت به قابلیت سازی مدیریت دانش 4

 0 استراتژی های و اهداف مشخص در قابلیت سازی مدیریت دانش 5

 2/0 ارزیابی عملکرد مدیریت دانش 6

 4/0 طراحی فرآیند های موثر جهت به قابلیت سازی مدیریت دانش 7

باشد بنابراین می 2/0ها بیش از با توجه به آنکه اختالف میانگین
توان نتیجه گرفت که هنوز اجماع قابل قبولی بین نظر خبرگان می

وجود ندارد. لذا پس از محاسبه اختالف نظر هر خبره نسبت به 
(، پرسشنامه جدید طراحی وتوزیع گردید. 3میانگین طبق رابطه )

الی  10تحلیل پرسشنامه سوم در جداول )نتایج شمارش و تجزیه و 
 ( آمده است:12
 

 
 نتایج حاصل از شمارش پاسخهای پرسشنامه سوم 7جدول 

 مولفه ها ردیف
قابلیت سازی مدیریت دانش در  برای حی مدلاطر

 سازمانهای امدادی
 زیاد متوسط کم

 14 15 1 زیر ساخت های فناوری اطالعات 1
 27 2 1 دانش مدیریت قابلیت سازی به نسبت کارمندان نگرش 2
 26 4 0 کارمندان آموزش 3
 28 2 0 حمایت مدیران ارشد نسبت به قابلیت سازی مدیریت دانش 4
 29 1 0 استراتژی های و اهداف مشخص در قابلیت سازی مدیریت دانش 5
 13 16 1 عملکرد مدیریت دانشارزیابی  6
 0 2 28 طراحی فرآیند های موثر جهت به قابلیت سازی مدیریت دانش 7

 میانگین دیدگاه های خبرگان حاصل از پرسشنامه سوم 8جدول 

قابلیت سازی مدیریت  برای حی مدلاطر مولفه ها ردیف
 دانش در سازمانهای امدادی

] ساخت های فناوری اطالعاتزیر  1 10 ،10 ،8 ،6 ] 

] دانش مدیریت قابلیت سازی به نسبت کارمندان نگرش 2 10 ،10 ،8 ،6 ] 

] کارمندان آموزش 3 5/9 ،3/9 ،3/7 ،5/5 ] 

] حمایت مدیران ارشد نسبت به قابلیت سازی مدیریت دانش 4 5/9 ،3/9 ،3/7 ،5/5 ] 

] سازی مدیریت دانشاستراتژی های و اهداف مشخص در قابلیت  5 7/9 ،6/9 ،6/7 ،7/5 ] 

] ارزیابی عملکرد مدیریت دانش 6 8/9 ،7/9 ،8/7 ،8/5 ] 

] طراحی فرآیند های موثر جهت به قابلیت سازی مدیریت دانش 7 2/9 ،9/8 ،9/6 ،2/5 ] 

        4
4

1
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 اختالف میانگین نظرات خبرگان در پرسشنامه دوم و سوم  9جدول 

 مولفه ها ردیف
قابلیت سازی مدیریت دانش  برای حی مدلاطر

 در سازمانهای امدادی
 0 زیر ساخت های فناوری اطالعات 1

 0 دانش مدیریت قابلیت سازی به نسبت کارمندان نگرش 2

 2/0 کارمندان آموزش 3

 2/0 حمایت مدیران ارشد نسبت به قابلیت سازی مدیریت دانش 4

 05/0 اهداف مشخص در قابلیت سازی مدیریت دانشاستراتژی های و  5

 0 ارزیابی عملکرد مدیریت دانش 6

 2/0 طراحی فرآیند های موثر جهت به قابلیت سازی مدیریت دانش 7

با توجه به اینکه میانگین نظرات خبرگان در دو گام  9در جدول 
است بنابراین  0.2دوم  و سوم در همه سواالت پژوهش کمتر از 

شرط توقف روش دلفی برآورده شده است و دیگر نیازی به تکرار 
روش دلفی نیست. سپس با استفاده از تکنیک دیمتل فازی روابط بین 

ر پذیری عوامل و با استفاده از تکنیک عوامل و تاثیر گذاری و تاثی
ANP  فازی اهمیت و وزن هر کدام از عوامل بدست آمد. ارزیابی

عوامل موثر برای طراحی مدل قابلیت سازی مدیریت دانش در 
 سازمانهای امدادی با استفاده از تکنیک دیمتل فازی انجام شده است.

 تکنیک دیمتل فازی
تل ببرنامة علوم و بشر انستیتو  فونتال و گابوس همراه با        

ارائه کردند. این روش  1971ژنو، روش دیمتل را در سال مموریال 
 های زوجیه که از انواع روش های تصمیم گیری بر اساس مقایس

با بهره مندی از قضاوت خبرگان در استخراج عوامل سیستم و  است،
به کارگیری اصول نظریة گراف ها،  با ساختاردهی نظام مند به آنها،

 با ساختاری سلسله مراتبی از عوامل موجود در سیستم را همراه
روابط تأثیر و تأثر متقابل ارائه می دهد و شدت اثر روابط مذکور 

 . (12) کندمی صورت امتیاز عددی معین هرا ب
 

 یافته ها
گام های حل به روش دیمتل فازی در جداول زیر آمده است:

      

برای اندازه گیری رابطه بین عوامل و شاخص ها از گروه  گام یک:
ماتریس  pکارشناس و خبره تعداد  pتصمیم گیرندگان که شامل 

,�̃�1فازی )  �̃�2 ⋯ �̃�𝑝  ( است درخواست می شود نظرشان را به

صورت عبارت های کالمی بیان کنند. عناصر تشکیل دهنده این 
ماتریس نیز اعداد فازی مثلثی می باشد. پس از آن برای شکل گیری 

(  Zماتریس ارتباط مستقیم اولیه از ماتریس میانگین ) ماتریس 
 استفاده می شود.

 
 DEMATELمتغیر های زبانی و فازی  10جدول 

 د فازی مثلثیاعدا های زبانیمقادیر مقیاس
 (3,4,4) تاثیر بسیار باال

 (2,3,4) تاثیر باال
 (1,2,3) تاثیر پایین

 (0,1,2) تاثیر بسیار پایین
 (0,0,1) بدون تاثیر

 

 
 (1رابطه 

[
0  �̃�12 ⋯ �̃�1𝑛

⋮ ⋱ ⋮
�̃�𝑛1�̃�𝑛2 ⋯ 0

] 

 
 

 (2رابطه 
𝑧 =

�̃�1 + �̃�2 + ⋯ + �̃�𝑝

𝑝
 

  

 فازی نظرات خبرگان راجع به تاثیر مستقیم عوامل بر یکدیگر. میانگین 11جدول 
 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

C1 0 0 0 1.3 2.3 3.1 1.7 2.7 3.4 1.6 2.6 3.3 1.1 2 2.7 2.6 3.6 4 2.6 3.6 3.9 

C2 0.7 1.7 2.6 0 0 0 2 3 3.6 2 3 3.7 2 3 3.7 0.7 1.6 2.6 2.1 3.1 3.7 

C3 1.6 2.4 3.1 2.4 3.4 4 0 0 0 0.7 1.7 2.7 1.1 2.1 3 1.3 2 2.9 2.1 3.1 3.7 

C4 2.3 3.3 3.7 2 3 3.7 2.6 3.6 4 0 0 0 2.7 3.7 4 2.1 3.1 3.7 2.3 3.3 3.9 

C5 1.9 2.9 3.4 1.7 2.7 3.4 2.1 3.1 3.7 2.6 3.6 4 0 0 0 2.3 3.3 3.9 2.4 3.4 3.7 

C6 2.1 3.1 3.9 1.9 2.9 3.7 2.1 3.1 3.9 1.9 2.9 3.6 2 3 3.6 0 0 0 2.4 3.4 3.9 

C7 2.1 3.1 3.7 1.7 2.7 3.4 2 3 3.7 1.9 2.9 3.4 0.4 1.3 2.3 1.6 2.6 3.4 0 0 0 
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بدست آوردن ماتریس ارتباط مستقیم نرمال شده: برای  گام دوم:
 از رابطه زیر استفاده می کنیم. ،نرمال کردن ماتریس به دست آمده

 (3 رابطه
�̃�𝑖𝑗 =

�̃�𝑖𝑗

𝑟
= (

𝑙𝑖𝑗

𝑟
,
𝑚𝑖𝑗

𝑟
,
𝑢𝑖𝑗

𝑟
)

= (𝑙𝑖𝑗 , �́�𝑖𝑗 , �́�𝑖𝑗) 

 
 (4رابطه 

𝑟 = 𝑚𝑎𝑥1≤𝑖≤𝑛 (∑ 𝑢𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1
) 

 

 . میانگین فازی نرماالیز شده نظرات خبرگان راجع به تاثیر مستقیم عوامل بر یکدیگر12جدول 
 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

C1 0 0 0 0.06 0.1 0.14 0.07 0.12 0.15 0.07 0.11 0.14 0.05 0.09 0.12 0.11 0.16 0.17 0.11 0.16 0.17 

C2 0.03 0.07 0.11 0 0 0 0.09 0.13 0.16 0.09 0.13 0.16 0.09 0.13 0.16 0.03 0.07 0.11 0.09 0.14 0.16 

C3 0.07 0.11 0.14 0.11 0.15 0.17 0 0 0 0.03 0.07 0.12 0.05 0.09 0.13 0.06 0.09 0.12 0.09 0.14 0.16 

C4 0.1 0.14 0.16 0.09 0.13 0.16 0.11 0.16 0.17 0 0 0 0.12 0.16 0.17 0.09 0.14 0.16 0.1 0.14 0.17 

C5 0.08 0.12 0.15 0.07 0.12 0.15 0.09 0.14 0.16 0.11 0.16 0.17 0 0 0 0.1 0.14 0.17 0.11 0.15 0.16 

C6 0.09 0.14 0.17 0.08 0.12 0.16 0.09 0.14 0.17 0.08 0.12 0.16 0.09 0.13 0.16 0 0 0 0.11 0.15 0.17 

C7 0.09 0.14 0.16 0.07 0.12 0.15 0.09 0.13 0.16 0.08 0.12 0.15 0.02 0.06 0.1 0.07 0.11 0.15 0 0 0 

در این  𝑡𝑖𝑗عنصر  به دست آوردن ماتریس روابط کل: گام سوم:
نشان می دهد.  jرا بر مولفه  iماتریس تاثیر غیر مستقیم عامل 

می تواند روابط کل بین زوج عوامل سیستمی را  Tبنابراین ماتریس 
 منعکس کند. ماتریس روابط کل فازی از روابط زیر بدست می آید.

 

𝑇 (5رابطه  = 𝑙𝑖𝑚𝑘→∞(�̃�1 + �̃�2

+ ⋯

+ �̃�𝑘) 
 
 

�̃�𝑖𝑗فازی به صورتکه هر درایه آن عدد  = (𝑙𝑖𝑗
𝑡 , 𝑚𝑖𝑗

𝑡 , 𝑢𝑖𝑗
𝑡 )  

 است و از طریق روابط زیر محاسبه می شود.

𝑙𝑖𝑗] (6رابطه 
𝑡 ]

= 𝐻𝑙 × (𝐼 − 𝐻𝑙 )−1 
 

𝑚𝑖𝑗] (7رابطه 
𝑡 ]

= 𝐻𝑚 × (𝐼 − 𝐻𝑚)−1 
 

𝑢𝑖𝑗] (8رابطه 
𝑡 ]

= 𝐻𝑢 × (𝐼 − 𝐻𝑢)−1 

 
 . ماتریس روابط کل مستقیم و غیر مستقیم ) حد پایین فازی (13جدول 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

C1 0.07 0.12 0.15 0.13 0.1 0.17 0.19 

C2 0.09 0.06 0.15 0.14 0.13 0.09 0.16 

C3 0.12 0.15 0.06 0.09 0.09 0.11 0.16 

C4 0.17 0.17 0.2 0.08 0.18 0.17 0.2 

C5 0.15 0.15 0.18 0.18 0.07 0.17 0.2 

C6 0.16 0.15 0.17 0.15 0.14 0.07 0.19 

C7 0.14 0.13 0.15 0.13 0.07 0.12 0.08 

 . ماتریس روابط کل مستقیم و غیر مستقیم ) حد وسط فازی (14جدول 
 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

C1 0.3 0.4 0.44 0.4 0.35 0.43 0.49 

C2 0.35 0.29 0.43 0.39 0.37 0.34 0.45 
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C3 0.36 0.41 0.3 0.34 0.33 0.34 0.44 

C4 0.48 0.48 0.53 0.35 0.46 0.46 0.54 

C5 0.45 0.45 0.5 0.47 0.31 0.46 0.53 

C6 0.45 0.45 0.48 0.44 0.41 0.32 0.52 

C7 0.4 0.39 0.43 0.39 0.31 0.37 0.33 

 . ماتریس روابط کل مستقیم و غیر مستقیم ) حد باالی فازی (15جدول 
 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

C1 1.32 1.5 1.55 1.46 1.36 1.46 1.59 

C2 1.39 1.35 1.52 1.44 1.36 1.39 1.55 

C3 1.38 1.46 1.36 1.38 1.31 1.36 1.52 

C4 1.6 1.67 1.73 1.48 1.54 1.6 1.75 

C5 1.55 1.61 1.67 1.58 1.35 1.56 1.7 

C6 1.57 1.63 1.69 1.58 1.49 1.43 1.71 

C7 1.43 1.48 1.53 1.43 1.32 1.42 1.42 

  هر یک ماتریس  𝐻𝑢و  𝐻𝑙 ، 𝐻𝑚ماتریس یکه  Iدر این ماتریس 

𝑛 × 𝑛  عدد میانی ،هستند که درایه های آن به ترتیب عدد پایین 
را شکل می دهند. )  Hو عدد باالیی اعداد فازی مثلثی ماتریس 

 (2011 ،جاسبی و همکاران
 �̃�بدست آوردن مجموع سطر ها و ستون های ماتریس  گام چهار:

و تعیین میزان اهمیت شاخص ها و رابطه ی بین معیار ها به صورت 
 زی و قطعی:اعداد فا

�̃� (9رابطه  = (�̃�𝑖)𝑛×1

= [∑ �̃�𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

]

𝑛×1

 

 

�̃� (10رابطه  = (�̃�𝑖)1×𝑛

= [∑ �̃�𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1

]

1×𝑛

 

𝑛به ترتیب ماتریس های  �̃�و  �̃�که  × 1و  1 × 𝑛 .می باشند 
 

�̃�𝑖پس از آن میزان تعامل بین عوامل و شاخص ها  + �̃�𝑖  و میزان
�̃�𝑖تاثیر گذاری و تاثیر پذیری عوامل و شاخص ها  − �̃�𝑖  مشخص

�̃�𝑖می شود. اگر  − �̃�𝑖 ≥ آنگاه آن عامل یا شاخص یک  ،باشد 0
�̃�𝑖عامل یا شاخص تاثیر گذار است و اگر  − �̃�𝑖 ≤  ،باشد 0

آنگاه آن عامل یا شاخص تاثیر پذیر شناخته می شود. در گام نهایی 
�̃�𝑖اعداد  + �̃�𝑖  و�̃�𝑖 − �̃�𝑖  به دست آمده از مرحله قبلی بر

 زی ( می کنیم.قطعی ) دیفا 11اساس فرمول 
 

 11رابطه 
𝐵 =

𝑎1 + 2 × 𝑎2 + 𝑎3

4
 

 

 . ماتریس قطعی شده روابط کل16جدول 
 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

C1 1 1.3 1.41 1.29 1.15 1.39 1.56 

C2 1.14 0.98 1.38 1.29 1.21 1.11 1.45 

C3 1.19 1.33 0.99 1.1 1.08 1.12 1.41 

C4 1.53 1.54 1.68 1.16 1.49 1.5 1.72 

C5 1.44 1.46 1.59 1.52 1.03 1.47 1.68 

C6 1.45 1.46 1.56 1.42 1.35 1.07 1.66 

C7 1.31 1.29 1.38 1.27 1.03 1.22 1.09 
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 185... در دانش مدیریت سازی قابلیت مدل طراحی 

 1401پاییز ، 3، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 . تاثیر گذاری و تاثیر پذیری عوامل17جدول 
 D R D+R D-R 

C1 9.1 9.07 18.17 0.03 
C2 8.56 9.35 17.91 -0.79 
C3 8.22 10 18.22 -1.78 
C4 10.6 9.04 19.64 1.56 
C5 10.2 8.33 18.53 1.87 
C6 9.95 8.87 18.82 1.08 
C7 8.59 10.6 19.19 -2.01 

دست آوردن اوزان عوامل موثر برای طراحی مدل قابلیت مراحل به
 ای فازیشبکه سازی مدیریت دانش در سازمانهای امدادی با تحلیل

 ها عبارتند از:براساس سوپرماتریس، مراحل محاسبه وزن مؤلفه

مرحله اول: جهت تجمیع نظرات خبرگان، از مقایسات زوجی 
 شود.دهندگان میانگین هندسی گرفته میپاسخ

 
 

 طیف فازی و عبارت کالمی متناظر 18جدول 

 کد کالمی عبارات فاری عدد

 1 برابر اهمیت یا ارجحیت (1,1,1)

 2 کم اهمیت یا ارجحیت (2,3,4)

 3 قوی اهمیت یا ارجحیت (4,5,6)

 4 قوی خیلی اهمیت یا ارجحیت (6,7,8)

 5 قوی کامال اهمیت یا ارجحیت (8,9,10)

 
بردار ویژه هر یک مرحله دوم: محاسبه بردار ویژه: برای محاسبه 

از روش  9از جداول مقایسات زوجی تجمیع شده، طبق رابطه 
 شود.لگاریتمی حداقل مجذورات، استفاده می

 umls
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:                                                                                               11رابطه 

 که: طوریبه

nkwwww u

k

m

k

l

kk ,...,3,2,1),,(~ 
 

دهد. در جداول زیر میانگین هندسی نظرات خبرگان را نشان می
  ستون آخر این جداول، بردار ویژه نشان داده شده است.
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 میانگین مقایسات زوجی نسبت به هدف 19جدول 

ف
هد

 

c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 ویژه بردار 

c1 (1,1,1) 
(0.31,0.349

,0.4) 

(0.732,0.85

5,0.983) 

(0.176,0.20

8,0.246) 

(0.111,0.12

5,0.144) 

(1.086,1.38

4,1.694) 

(0.298,0.35

8,0.427) 

(0.05,0.057

,0.066) 

c2 
(2.502,2.86

3,3.221) 
(1,1,1) 

(1.098,1.27

4,1.472) 

(0.418,0.49

6,0.585) 

(0.316,0.37

6,0.445) 

(1.042,1.22

8,1.426) 

(0.354,0.40

9,0.472) 

(0.095,0.10

9,0.123) 

c3 
(1.017,1.17

,1.366) 

(0.679,0.78

5,0.911) 
(1,1,1) 

(0.34,0.39,

0.46) 

(0.739,0.86

5,1.032) 

(0.828,0.95

3,1.094) 

(0.906,1.04

9,1.219) 

(0.095,0.10

7,0.122) 

c4 
(4.068,4.81

,5.685) 

(1.71,2.015

,2.393) 

(2.175,2.56

7,2.945) 
(1,1,1) 

(0.572,0.67

2,0.813) 

(1.801,2.11

5,2.43) 

(1.784,2.14

,2.517) 

(0.204,0.23

5,0.27) 

c5 
(6.954,7.98

3,9.005) 

(2.246,2.66

1,3.168) 

(0.969,1.15

6,1.354) 

(1.23,1.489

,1.749) 
(1,1,1) 

(1.919,2.21

9,2.517) 

(1.346,1.60

1,1.931) 

(0.22,0.254

,0.29) 

c6 
(0.59,0.723

,0.921) 

(0.701,0.81

5,0.96) 

(0.914,1.04

9,1.208) 

(0.412,0.47

3,0.555) 

(0.397,0.45

1,0.521) 
(1,1,1) 

(0.472,0.54

,0.635) 

(0.076,0.08

7,0.1) 

c7 
(2.34,2.792

,3.357) 

(2.119,2.44

7,2.826) 

(0.82,0.953

,1.104) 

(0.397,0.46

7,0.56) 

(0.518,0.62

4,0.743) 

(1.575,1.85

3,2.119) 
(1,1,1) 

(0.132,0.15

2,0.174) 

ijWبردار ویژه ) هایمرحله سوم: تشکیل ماتریس
 ها: این ماتریس(

ای هستند که از  مقایسات زوجیِ مرحله دوم شامل بردارهای ویژه
 اند.دست آمدهبه

 ها را به دو دسته تقسیم کرد: توان این ماتریسبه طور کلی می
ای هستند که روابط بین هایی که شامل بردارهای ویژهماتریس -1

ی بین دهند. اگر بین دو مؤلفه رابطهسطحی)عمودی( را نشان می
سطحی وجود نداشته باشد در محل تالقی آن دو مؤلفه در ماتریس 

وجه به رابطه ها هم با تگیرد. در سایر درایه( قرار می0,0 ,0مقدار )
دست آمده از مرحله دوم ی بهها، مقادیر بردار ویژهعمودی مؤلفه

 گیرد.قرار می
ای هستند که روابط هایی که شامل بردارهای ویژهماتریس -2

ها مربعی بوده و دهد. این ماتریسافقی)درون سطحی( را نشان می

سطحی  ی درون( است. اگر بین دو مؤلفه رابطه1,1,1قطر اصلی آن )
وجود نداشته باشد در محل تالقی آن دو مؤلفه در ماتریس مقدار 

ها هم با توجه به رابطه افقی گیرد. در سایر درایه( قرار می0,0 ,0)
-دست آمده از مرحله دوم قرار میها، مقادیر بردار ویژه بهمؤلفه

 گیرد.
توجه شود اگر در ماتریس بردار ویژه درون سطحی، یک یا چند 

( نشود بدین دلیل است که در آن ستون 1,1,1در قطر اصلی ) درایه
سازی صورت گرفته است. نرمال سازی بدین صورت است که نرمال

تمامی اعداد فازی آن ستون بر جمع مقادیر میانی اعداد فازی آن ستون 
  دهد.های بردار ویژه را نشان میشوند. جداول زیر ماتریستقسیم می

 

 
 1نسبت به سطح  2ماتریس بردار ویژه سطح  20جدول 

 هدف 

c1 (0.05,0.057,0.066) 

c2 (0.095,0.109,0.123) 

c3 (0.095,0.107,0.122) 

c4 (0.204,0.235,0.27) 

c5 (0.22,0.254,0.29) 

c6 (0.076,0.087,0.1) 

c7 (0.132,0.152,0.174) 
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 2نسبت به سطح  2ماتریس بردار ویژه سطح  21جدول 

 c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 

c1 (1,1,1) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) 

c2 (0,0,0) (1,1,1) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) 

c3 (0,0,0) (0,0,0) (1,1,1) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) 

c4 (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (1,1,1) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) 

c5 (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (1,1,1) (0,0,0) (0,0,0) 

c6 (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (1,1,1) (0,0,0) 

c7 (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) (1,1,1) 

مرحله چهارم: محاسبه اوزان نهایی سطوح: برای محاسبه وزن نهایی 
های هر سطح)لفهؤم

*

iWبایست حاصلضرب ماتریس بردار ( می
ویژه روابط درونی در بردار ویژه همان سطح را در وزن نهایی سطح 

 باالتر ضرب کنیم. 
*

1)1(

*

  iiiiii WWWW
 :                                                                          12رابطه               

وجود نداشت، الزم است  iiWدر صورتیکه برای یک سطح ماتریس
یک ماتریس یکه هم درجه جایگزین آن گردد. به عبارت دیگر 

 فرمول زیر استفاده نمایید. بایست ازمی
*

)(

*

11   iiii WWIW
 :                                                                                         13رابطه  

  دهد.جداول و نمودارهای زیر اوزان نهایی را نشان می

 
 ماتریس اوزان نهایی معیار ها  نسبت به هدف 22جدول 

 نهایی قطعی وزن

 هامولفه
 مولفه عالئم نهایی فازی وزن

0.057 (0.05,0.057,0.066) c1 زیر ساخت های فناوری اطالعات 

0.109 (0.095,0.109,0.123) c2 دانش مدیریت قابلیت سازی به نسبت کارمندان نگرش 

0.108 (0.095,0.107,0.122) c3 کارمندان آموزش 

0.236 (0.204,0.235,0.27) c4 حمایت مدیران ارشد نسبت به قابلیت سازی مدیریت دانش 
0.254 (0.22,0.254,0.29) c5 استراتژی های و اهداف مشخص در قابلیت سازی مدیریت دانش 

0.087 (0.076,0.087,0.1) c6 ارزیابی عملکرد مدیریت دانش 

0.152 (0.132,0.152,0.174) c7 طراحی فرآیند های موثر جهت به قابلیت سازی مدیریت دانش 

 نتیجه گیری 
نتایج تحقیق نشان داد مولفه استراتژی های و اهداف مشخص در 

( در رتبه اول قرار دارد. مولفه 0.254قابلیت سازی مدیریت دانش با )
حمایت مدیران ارشد نسبت به قابلیت سازی مدیریت دانش با 

( در رتبه دوم قرار دارد. مولفه طراحی فرآیند های موثر 0.236)
( در رتبه 0.152ت دانش به مقدار )جهت به قابلیت سازی مدیری

(، اُده و آیاوو 4سوم قرار دارد و با مطالعات نارنجی و همکاران )
 یبذرکار و حاج( ، 13)همراهی ( ، 7( ، وندر و همکاران )5)

همسو و هماهنگ می باشد.  (15و زراعتگر ) ینخع،  (14) یمحمد
  ANPنتایج بدست آمده نشان داد که  از تکنیک دیمتل فازی و 

فازی استراتژی ها و اهداف مشخص در استفاده از مدیریت دانش 
، 16گذارترین و با اهمیت ترین عامل در بین سایر عوامل است)تاثیر
(. همچنین نتایج بدست آمده از تکنیک دیمتل فازی و 18، 17

ANP  فازی نشان می دهد پس از عامل استراتژی ها و اهداف
ش، عامل حمایت مدیران ارشد مشخص در قابلیت سازی مدیریت دان

نسبت به بکارگیری مدیریت دانش تاثیرگذارترین و مهمترین عامل 
است در واقع مدیران سازمان به مثابه الگویی برای تمامی کارکنان 

سازمان هستند و باید نسبت به مدیریت دانش و مزایای آن در 
 (.21، 20، 19سازمان اطالع کافی داشته باشند )

 
 پیشنهادات

  ANPبا توجه به نتایج بدست آمده از تکنیک دیمتل فازی و  
فازی استراتژی ها و اهداف مشخص در استفاده از مدیریت دانش 

گذارترین و با اهمیت ترین عامل در بین سایر عوامل است. لذا تاثیر
پیشنهاد می گردد تا قبل از هر چیز اهداف کالن و عملیاتی از استفاده 

مدیریت دانش در سازمانهای امدادی به خوبی  از مدل قابلیت سازی
ترسیم گردد. پس از آن ارتباط صحیح و شفاف بین استراتژی های 
کالن سازمان های امدادی و استفاده از قابلیت سازی مدیریت دانش 

ریزی عملیاتی و برقرار شود. همجنین پیشنهاد می گردد تا برنامه
الب اهداف و استراتژی مدون برای پیشبرد صحیح مدیریت دانش در ق

های سازمان ایجاد گردند. با توجه به نتایج بدست آمده از تکنیک 
فازی که نشان می دهد پس از عامل استراتژی  ANPدیمتل فازی و 

ها و اهداف مشخص در قابلیت سازی مدیریت دانش، عامل حمایت 
مدیران ارشد نسبت به به کارگیری مدیریت دانش تاثیر گذارترین 
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ترین عامل است پیشنهاد می گردد ابتدا دانش مدیریت نسبت و مهم
به مدیریت دانش و مزایای بالقوه و بالفعل آن افزایش یابد. در مرحله 

سازی عمل این مدیران هستند که باید حمایت خود را از قابلیت
مدیریت دانش ابزار نمایند. پیشنهاد می شود میزگردهای تخصصی 

ن در مورد نحوه برخورد و به کارگیری برای یکپارچه نمودن مدیرا
قابلیتهای مدیریت دانش در سازمان های امدادی برگزار شود. 

ایجاد یک سیستم  در مدیران موفقیت رموز از همچنین یکى
 کارکنان با صمیمانه همکارى و ارتباط مدیریت دانش قوی ، ایجاد

 سازمان را در اطمینان و اعتماد از جوى باید مدیر باشد.خود  مى

 را او و نمایند او اعتماد به کارکنان که نحوى به نماید، ایجاد

بدانند تا بتواند از این طریق دانش نهفته از  خود پشتیبان و حامى
پس ذهن افراد را به دیگران منتقل کند. سایر پیشنهادات کاربردی 
عبارتند از : شبکه های درون سازمانی سازمانهای امدادی از جمله 

آتش نشانی برای تسهیم اطالعات و تبادالت به طور مناسب سازمان 
یکدیگر در سازمان  با کارکنان مورد استفاده قرار گیرند. همکاری

های امدادی مانند سازمان آتش نشانی  تقویت شود. ساختارسازمانی 
 از افراد افتادن دور و جدایی از سازمانهای امدادی نباید مانع

ی برای روزآمدسازی دانش ذخیره شده گردد. ساز و کارهای یکدیگر
در سازمان وجود  داشته باشد.کارکنان به انتقال دانش حرفه ای خود 
به کارکنان کم تجربه و تازه وارد تشویق گردند. اطالعات به طور 
منظم و شفاف برای پشتیبانی از تصمیم گیری سازماندهی شوند. 

ی شود که مطالعات پیشنهادها  برای تحقیقات آتی شامل:  پیشنهاد می
همسو با این پژوهش در سایر سازمان های دیگر صورت گرفته و 
نتایج آن با نتایج این پژوهش مقایسه شود. پیشهاد می شود در پژوهش 
های آتی تاثیر مولفه های مدیریت دانش بر روی سایر متغیر های 

وری، کارایی، اثربخشی در سازمان آتش نشانی و سازمانی نظیر بهره
. بحث گردد. پیشنهاد می شود از تکنیک های تصمیم گیری چند ..

و .... برای ارزیابی مولفه  Vikor ،electreمعیاره دیگر نظیر 
های قابلیت سازی مدیریت دانش در سازمان های امدادی استفاده 
شود. پیشنهاد می شود با استفاده از مدل های شبیه سازی تاثیر استفاده 

 عیت آتی سازمانهای امدادی ترسیم شود.از مدیریت دانش در وض

 سپاسگزاری
بدین وسیله از همه کسانی که در اجرای این پژوهش مشارکت 

 شود.داشتند، قدردانی می
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