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Abstract- Knowledge is recognized as one of the most important, vital and strategic organizational resources
that its creation, sharing and efficient use increases innovation, reduces costs, improves decision making and
creates a sustainable competitive advantage for organizations. Knowledge management (KM) refers to all efforts
to the access and use of knowledge resources as much as possible. Successful implementation of knowledge
management depends on determining the appropriate KM implementation strategy. The aim of this paper is to
design a rule-based fuzzy logic system for determining the appropriate strategy for implementing KM through
prioritizing the knowledge management processes (KMP). In this research, two type-1 rule-based fuzzy systems
are designed to model the relationships between dependency factors and knowledge management processes as
well as to model the alignment framework of knowledge management processes and strategies. Comparison of
the obtained results with the results of previous researches shows that the method proposed in this article, in
addition to provide more detailed evaluation of the dependency factors and more accurate prioritization of
knowledge management processes, can also determine the appropriate strategy for implementing knowledge
management in the organization.
Keywords- Knowledge Management, fuzzy rule-based system, knowledge management strategy, knowledge
management process (KMP), knowledge management factors.
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طراحی سیستم فازی نوع اول مبتنی بر قانون جهت تعیین استراتژی مدیریت
دانش در سازمان از طریق اولویتبندی فرآیندها
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* نشانی نویسنده مسئول :هومان تحیری ،شیراز ،خیابان مالصدرا ،بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطالعات ،دانشگاه شیراز،
چکیده -در دهههای اخیر ،دانش به عنوان یکی از مهمترین ،حیاتیترین و ا ستتراتژیکترین منابع ستازمانی نتناخته نتده اه ای،اد،
ا نتتترا

گذاری و به اار گیری موثر آن موجب افزایش نوآوری ،ااهش هزینهها ،بهبود در ت صتتمیمگیریها و ای،اد مزیت رقابتی پایدار

برای ستتازمانها می نتتودم مدیریت دانش به تمامی تالشها جهت د ستتتیابی و ا ستتتداده هرچه بی رتتتر از منابع دانش اطال می نتتودم
پیاده ستازی موفییتآمیز مدیریت دانش ،ب ستتیی به انتخاب بهترین فرآیندها و تعیین ا ستتراتژی منا ستب پیاده ستازی داردم هدف از این
پژوهش ،ارائه ستی ستتم فازی برای تعیین ا ستتراتژی پیاده ستازی مدیریت دانش در ستازمان با توجه به فرآیندهای اولویتبندی نتده موثر
بر مدیریت دانش ستازمان ا ستتم ا ستا

راهکار پیرتنهاد نتده بر مبنای همرا ستتایی فرآیندها و ا ستتراتژیهای مدیریت دانش جهت تعیین

ا ستتتراتژی منا ستتب برای پیاده ستتازی مدیریت دانش در ستتازمان میبا نتتدم با توجه به اینکه میادیر برخی فااتورهای موثر بر تدوین
استتراتژی مدیریت دانش ستازمان ایدی استت  ،در این پژوهش برای مدلسازی ارتباطات میان فااتورهای وابستیی و فرآیندهای مدیریت
دانش از یک ستو و همچنین مدل ستازی چارچوب همرا ستتایی فرآیندها و ا ستتراتژیهای مدیریت دانش از ستوی دییر ،دو ستی ستتم فازی
نوع اول مبتنی بر قانون ارائه نتده ا ستت اه ستی ستتم تعیین ا ستتراتژی بر ا ستا

خروجی های ستی ستتم اول اار می اندم میای سته نتای

بد ستت آمده در میاله حا ضتر با نتای پژوهشهای پی رتین م رتخم میاند اه روش پی رتنهاد نتده در میاله ،ضتمن برر ستی و ضتعیت
فااتورهای واب ستتیی و تعیین اولویتبندی دقیقتری از فرآیندهای مدیریت دانش ،ا ستتراتژی منا ستب جهت پیاده ستازی مدیریت دانش
در سازمان را مرخم اندم
واژههای الیدی :مدیریت دانش ،سیستم فازی مبتنی بر قانون ،استراتژی مدیریت دانش ،فرآیندهای مدیریت دانش ،فاکتورهای مدیریت دانش.

دانش خود داشته باشند تا بتوانند حداکثر استفاده را از مزایای آن
در عصر اقتصاد مبتنی بر دانش ،ببرند .دانش سازمانی را نمیتوان به
آسانی تقلید کرد یا  ،به سادگی بدست آورد[ .]6مدیریت دانش ،به
عنوان ابزاری جهت کشف منابع دانش سازمانی و تبدیل آن به مزیت

 -1میدمه
دانش منبعی حیاتی[ ،]3بی پایان [ ]4و استراتژیک[ ،]5برای
سازمانهاست و عامل اصلی ثبات ،سود دهی واقتدار آنها محسوب می
شود .لذا امروزه سازمانها میکوشند بیشترین بهرهبرداری را از منابع
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سیستم فازی مبتنی بر قانون جهت تعیین استراتژی مدیریت دانش از طریق اولویتبندی فرآیندها  .................................آقاشاهی و همکاران
رقابتی ،سازمانها را در بدست آوردن و استفاده از دانش توانمند
ساخته و همچنین موجبات موفقیت سازمان در بازار رقابتی و فائق
آمدن بر چالشها را فراهم میآورد[ .]7،8سازمانها میتوانند با
بکارگیری مدیریت دانش ،به حداکثر استفاده موثر از کارکردهای
دانش مانند بهبود عملکرد ،تولید ارزش ملموس و غیر ملموس،
کاهش هزینهها ،بازگشت سرمایه و ایجاد مزیت رقابتی پایدار ،دست
یابند[ .]9-13مدیریت دانش نقش و اهمیت روزافزونی در مدیریت
سازمانها پیدا کرده چرا که مدیریت دانش جایگاه خود را بعنوان
مکمل استراتژیهای مدیریتی سازمان تثبیت کرده است [.]21
مواجهه سازمانها با چالشهایی نظیر افزایش سرعت تغییرات داخلی
و پیرامونی ،افزایش پیچیدگی تصمیمگیریها ،جایگزینی و رفت و
آمد کارکنان و همچنین چالشهایی در زمینه فرصتهای کسب و
کار و کسب مزیت رقابتی پایدار ،نقش مدیریت دانش را بیش از
پیش پر رنگ کرده است[.]3
راهحلهای مدیریت دانش متشکل از فرآیندهایی است که توسط
سیستمهای مدیریت دانش پشتیبانی شده و بر بستر زیرساختی
مدیریت دانش قرار میگیرند .این فرآیندها شامل کشف ،استخراج،
اشتراکگذرای و بهکارگیری دانش میباشند .همچنین فاکتورهای
مربوط به خصوصیات وظایف ،خصوصیات دانش ،خصوصیات سازمان
و خصوصیات محیط بر اولویتبندی فرآیندها جهت پیادهسازی
مدیریت دانش تاثیر گذار هستند[.]3
براساس نظریه وابستگی ،پیادهسازی موفقیتآمیز مدیریت دانش در
سازمان منوط به انتخاب بهترین راه حل براساس شرایط سازمان
است؛ در این صورت زمان و هزینهی پیادهسازی مدیریت دانش هدر
نرفته و سازمان میتواند از مزایای مدیریت دانش حداکثر استفاده را
ببرد[ .]7,14سازمانها باید با توجه به ارزیابی های منابع دانش و
توانمندیهای خود و شرایط جاری ،استراتژی مناسب برای مدیریت
دانش خود را انتخاب کنند [ .]16[ ]6تدوین و پیاده سازی مدیریت
دانش کارا ،در گرو اتخاذ استراتژی موثر است[ .]22درمقاله []28
بحث شده است شده است که داشتن یک استراتژی مدیریت دانش
مناسب یکی از مهمترین ارکان موفقیت مدیریت دانش است که
منجر به بهبود چشمگیر عملکرد مدیریت دانش می شود .استراتژی
مدیریت دانش ،نقشهی راهی است که سازمانها را برای پیادهسازی
موثرتر مدیریت دانش هدایت میکندو بر بهبود فرآیندهای مدیریت
دانش تمرکز می نماید[.]15
برای کمک به سازمانها برای پیاده سازی الزامات ،استاندارد
 30401-2018مبنی بر الزامات سیستم های مدیریت دانش را منتشر
شده است [ .]37[ ]36بخش  4این سند بر استفاده از دانش در
حوزه کاری سازمان متمرکز شده و اشاراتی به استراتژی مدیریت
ISO

دانش دارد و از سازمانها می خواهد که برنامه مدیریت دانش خود را
بگونه ای طراحی کنند که از استراتژی سازمان پشتیبانی کند .با این
حال ،این استاندارد در مورد چگونگی تعیین و تدوین استراتژی
مدیریت دانش مناسب ضعیف است[.]28
هدف از این پژوهش ،ارائه یک روش برای تعیین استراتژی مدیریت
دانش سازمان بر مبنای فرآیندهای اولویتبندی شده مدیریت دانش
است که خود با بررسی فاکتورها و عوامل داخلی و خارجی موثر بر
سازمان حاصل شده است .ذکر این نکته ضروریست که غالب
فاکتورهای سازمان که در بررسی اولویتهای فرآیندهای مدیریت
دانش مورد استناد قرار می گیرند ،توسط خبرگان ارزیابی می شوند.
ارزیابی هر خبره از فاکتورهای مختلف ،براساس تجارب و قوانین
شکل گرفته در ذهن وی انجام می شودکه این ارزیابی ها غالبا کیفی
است .روشهای جاری در تعیین اولویت فرآیند ها و استراتژی ها،
مستلزم تبدیل مفاهیم و برآورهای ذهنی خبرگان به یک عدد از بین
تعدادی محدود گزینه (مثال در بکارگیری معیار لیکرت) در مراحل
ابتدایی محاسبات است .فرآیند تبدیل مفاهیم ذهنی به عددی
خاص ،منجر به حذف ابهامات ذهنی می شود که این مهم ،منجر به
از دست رفتن بخش مهمی از اطالعات می گردد .طبق "اصل
کمترین تعهد" ،1درنگ هرچه بیشتر در حذف اطالعات تا آخرین
مراحل تصمیم گیری ،منتج به نتایج بهتر و واقع بینانه تری می شود
[.]24[ ]23
در این پژوهش فرآیندی دو مرحله ای برای تعیین استراتژی
مدیریت دانش سازمان معرفی می نماییم .ابتدا با در نظر گرفتن
وضعیت جاری سازمان فرآیندهای الزم در مدیریت دانش آن سازمان
تعیین و اولویت بندی می شوند و سپس بر مبنای اولویت بندی
فرآیندهای مدیریت دانش ،استراتژی مدیریت دانش تعیین می
گردد .در استراتژی تعیین شده بطور صریح مشخص خواهد شد که
کدامیک از فرآیند ها با توجه به شرایط سازمان اولویت باالتری دارند
و بدین ترتیب روش پیشنهادی راهکاری صریح و عملیاتی برای
تدوین استراتژی تلفیقی مهیا می نماید.
از آنجا که انجام هر دو مرحله -اولویت بندی فرآیندها و تعیین
استراتژی -مبتنی بر نظرات خبرگان است ،از سیستم های فازی نوع
اول مبتنی بر قانون استفاده می شود .در سیستم اول ،ارتباط میان
فاکتورهای وابستگی و فرآیندهای مدیریت دانش مدلسازی شده
است .ورودی سیستم اول شامل مقادیر فاکتورهای وابستگی و
خروجی آن ،امتیازات (اولویت بندی) مربوط به فرآیندهای مدیریت
دانش میباشد .در ادامه ،امتیازات مربوط به فرآیندها به عنوان
ورودی سیستم دوم در نظر گرفته شده است .سیستم دوم با
مدلسازی ارتباط میان فرآیندها و استراتژیهای مدیریت دانش،

مجله علمی-پژوهشی رایانش نرم و فناوری اطالعات ) ................................................................... (JSCITجلد  ،10شماره  ،4زمستان 1400
 -5توانایی ،که طی آن دانش به عنوان یک قابلیت با توانایی
تأثیرگذاری بر اقدامات آینده مشاهده می شود.
این دیدگاههای پنجگانه در مورد دانش ،منتج به سه چشم انداز در
خصوص نحوه پیاده سازی مدیریت دانش شده است[:]33
 -1چشم انداز فناوری اطالعات ،که در آن تمرکز بر استفاده از
فناوری های مختلف برای توسعه و ذخیره منابع دانش است
 -2چشم اندازاجتماعی شدن ،که در این دیدگاه تمرکزبر حمایت از
فرایندهای اشتراک گذاری  ،ایجاد و انتشار دانش بین افراد است ؛
 -3دیدگاه ترکیبی ،که بر تلفیق دیدگاه فناوری اطالعات و اجتماعی
شدن تاکید دارد.
این سه دیدگاه در خصوص نحوه پیاده سازی مدیریت دانش ،سه
استراتژی متناظرزیر را برای مدیریت دانش را بهمراه داشته اند:

استراتژی مناسب مدیریت دانش سازمان را به عنوان خروجی
مشخص میکند .از نگاه باالدست ،این دو سیستم در قالب یک
سیستم کلی ،مقادیر مربوط به فاکتورهای وابستگی را به عنوان
ورودی دریافت کرده و درخروجی استراتژی مدیریت دانش به همراه
اولویتبندی فرآیندها را ارایه می دهد .در شکل ( )1شمای کلی
سیستمهای طراحی شده نشان داده شده است.

استراتژی کد گذاری یا سیستمی:این استراتژی بر دانش صریح متمرکز است و مستلزم اطمینان از
مدون شدن دانش صریح در قالب های مختلف جهت تسهیل
دسترسی و بکارگیری است .سازمانهایی که از این استراتژی تبعیت
می کنند بر استفاده های مکرر از دانش و استاندارد سازی آن تاکید
می کنند.

نکل  -1نمای الی روش پیرنهادی

 -2استراتژی های مدیریت دانش

-استراتژی شخصی:

سازمانها و شرکتها برای حفظ قابلیتهای رقابتی خود در بازار سریع
التغییر امروز راهی جز حفظ و ارتقاء دارایی های فکری و دانشی
خود ندارند لذا می بایست برای پیاده سازی مدیریت دانش ،با توجه
به وضعیت داخلی خود و توجه به شرایط بیرونی ،استراتژی مناسبی
اتخاذ نمایند .استراتژی مدیریت دانش مستوجب همراستایی
قابلیتها ،منابع دانش و استراتژی تجاری سازمان با هم در جهت
ارتقاء کارایی سازمان می شودو به همگرایی دستورالعمل ها  ،اهداف،
منابع و برنامه های میان مدت و بلندمدت مترتب بر پیاده سازی
مدیریت دانش در یک سازمان اشاره دارد [.]32
دانش از  5منظر قابل بررسی است[:]33[ ]32
 -1حالت ذهنی ،که در آن ،تأکید بر دانستن و درک از طریق تجربه
و مطالعه است؛
 .2شیء که در این دیدگاه دانش به عنوان چیزی تلقی می شود که
باید ذخیره و پردازش شود ؛
 .3فرآیند ،که در آن تمرکز بر دانستن و عمل کردن بر مبنای دانش
است ؛
 .4شرط ،که در آن تأکید بر چگونگی دسترسی به دانش است؛

این استراتژی بر دانش ضمنی متمرکز است و مستلزم ارتباط فرد به
فرد چه بصورت رسمی و چه بصورت غیر رسمی ،جهت دریافت و
اشتراک تجارب و دانش ذهنی است.

استراتژی تلفیقی:
این استراتژی مستلزم تلفیق دو استراتژی کدگذاری و شخصی است.
تحقیقات نشان داده است که بهترین نتایج از پیاده سازی مدیریت
دانش زمانی حاصل شده که یکی از دو استراتژی کدگذاری و یا
شخصی بعنوان استراتژی اصلی و دیگری بصورت مکمل با هم در
نظر گرفته شوند .اگر مدیران بیش از حد بر اجتماعی سازی تأکید
کنند  ،ممکن است ایده های جدید به دلیل فقدان مکانیسم های
الزم برای کنترل و ثبت و تدوین آنها از بین برود .برعکس ،اگر
سازمان بیش از حد بر استفاده از فناوری تمرکز کند  ،ممکن است
تعامالت انسانی که منشاء بروز و گسترش دانش و ایده های نو می
باشد نادیده گرفته شود .برای موفقیت ،با درنظر گرفتن شرایط
سازمان ،استفاده متعادل از هر دو استراتژی الزم است[.]33
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درحال حاضر ،یک روش سیستماتیک و مشخص که به طور صریح
نحوه ترکیب هر دو رویکرد را برای دستیابی به هم افزایی واقعی
مشخص کرده باشد ارایه نشده است .دالیل لزوم ترکیب آنها و نیل
به استراتژی تلفیقی را می توان پیشرفت تکنولوژیکی ،نیاز به
همسویی فرایندهای کاری با ترجیحات کارکنان و تغییرات محیطی
بر شمرد .البته در عمل تلفیق این دو استراتژی با آنچه در تئوری
گفته می شود فاصله دارد و این شکاف با پیشرفت های اخیر فناوری
اطالعات بیشتر نیز شده است .از دالیل افزایش این شکاف ،افزایش
حسگرها و پیشرفت الگوریتم های یادگیری و هوش مصنوعیست که
انجام برخی از اموری که قبال توسط انسانها انجام می شده است را
به صورت خودکار در آورده است[.]34
ورود هوش مصنوعی به حوزه مدیریت دانش از دو جنبه قابل توجه
و بررسی است .وهله اول آنکه توانایی های هوش مصنوعی در
پردازش داده ها و اطالعات می تواند جهت تدوین استراتژی مناسب
بکار گرفه شود که موضوعی است که در این مقاله نیز بدان پرداخته
شده است .مساله دوم آنست که فناوری های هوش مصنوعی می
توانند با استفاده از تکنیک های پیشرفته یادگیری ماشین (به عنوان
مثال یادگیری عمیق) دانش را توسعه داده و حتی دانش جدیدی
ایجاد کرده ،و از آن استفاده کنند .بنابراین  ،شکل و نوع جدیدی از
دانش که به سختی قابل بیان و توصیف است  ،پدیدار می شود که
تا حدودی قابل مقایسه با دانش ضمنی است که در اختیار بشر است،
اما توسط هوش مصنوعی مدیریت و نگهداری می شود .برخی از
درجات این نوع دانش (بعنوان مثال آنها که در شبکه های یادگیری
عمیق و طی فرآیندهای یادگیری ،ایجاد می شوند) اگر نگوییم اصال
اما به سختی  -بگونه ای که افراد بتوانند آنها را درک کنند -قابل
توصیف می باشند .این نوع جدید از دانش ،تولید شده توسط هوش
مصنوعی  ،مستلزم بررسی دقیقتر است و نیاز به مطالعاتی جامع در
مورد استراتژی های مدیریت دانش ،نحوه ذخیره و ارزیابی ،و
مدیریت آن دارد[.]35

 -3پیرینه پژوهش
در زمینه تعیین استراتژیهای مدیریت دانش ،وو و همکاران در
[ ،]7روشی بر اساس فرآیند تحلیل شبکهای برای شرکتی در تایوان
ارائه دادهاند .در این روش ،استراتژیهای مدیریت دانش شامل
استراتژیهای سیستمگرا ،انسانگرا و دینامیکی به عنوان گزینهها و
فاکتورهای موثر شامل پشتیبانی مدیر ارشد ،ارتباطات ،فرهنگ و
افراد ،تشویق ،زمان و هزینه به عنوان زیر معیارها و اهداف مدیریت
دانش شامل فعالسازی اطالعات ،بهبود عملکرد و ایجاد نوآوری به
عنوان معیارها در مدل فرآیند تحلیل شبکهای در نظر گرفته شدهاند.

در مدل ارائه شده ،میزان تاثیرات فاکتورهای موثر بر استراتژیها،
استراتژیها بر اهداف ،اهداف بر فاکتورهای موثر و ارتباطات میان
فاکتورهای موثر با مقایسه زوجی و توسط خبرگان بدست آمده
است .در نهایت فاکتور ارتباطات به عنوان موثرترین فاکتور و
استراتژی دینامیک به عنوان مناسبترین استراتژی مدیریت دانش
برای شرکت مزبور شناخته شدهاند .روش ارائه شده در [ ]7استراتژی
مدیریت دانش را بر اساس تاثیرات فاکتورها و اهداف انتخاب کرده
و توجهی به وضعیت سازمان ندارد .همچنین این پژوهش به بررسی
فرآیندهای الزم جهت اجرای مدیریت دانش نمیپردازد.
وو در پژوهش [ ]17و در راستای بهبود پژوهش [ ،]7جهت تعیین
بهتر و دقیقتر ارتباطات میان معیارها در روش فرآیند تحلیل
شبکهای ،از روش دیمتل ) (2DEMATELاستفاده کرده است.
این پژوهش نیز در شرکتی در تایوان صورت گرفته و طی آن،
فعالسازی اطالعات بعنوان مهمترین هدف مدیریت دانش ،حمایت
مدیریت ارشد بعنوان موثرترین فاکتور و استراتژی شخصیسازی به
عنوان استراتژی مدیریت دانش مشخص شدند .دیمتل در پژوهش
های متعددی در حوزه های مختلف مدیریت و مدیریت دانش ،مورد
استفاده قرار گرفته است .پینتو و همکاران در [ ]30عوامل مختلف
متغیرهای مدیریت زنجیره سبز و مدیریت و انتقال دانش را در نظر
گرفته اند و با استفاده از دیمتل رابطه بین عوامل را بررسی و مقدم
و موخر بودن آن ها را سنجیده اند .در مقاله [ ،]31یک مدل
اصالحی دیمتل فازی پیشنهاد شده است که در آن از مجموعه های
فازی بازه ای 3برای مدلسازی متغیرهای کالمی استفاده شده است.
خدیور و همکاران در [ ،]2جهت تعیین استراتژی مدیریت دانش،
یک سیستم فازی نوع اول مبتنی بر قانون پیشنهاد دادهاند که با
بررسی فاکتورهای موثر بر استراتژیهای مدیریت دانش ،استراتژی
مدیریت دانش سازمان را تعیین می کند .ورودیهای روش خدیور،
فاکتورهای موثر بر استراتژیهای مدیریت دانش برگرفته از
پژوهشهای پیشین در این زمینه شامل نوع دانش (ضمنی یا
آشکار) ،ساختار سازمانی (سلسله مراتبی یا ارگانیکی) ،فرهنگ
سازمانی ،استراتژی عمومی کسب و کار ( تمایز یا رهبری هزینه ها)،
استراتژی مدیریت منابع انسانی (بوروکراتیک یا ارگانیک) ،سطح
بلوغ فناوری اطالعات ،سطح اجتماعی سازی و سطح ترکیب بوده
است .خروجی روش خدیور و همکاران در تحقیق مذکور ،استراتژی
مدیریت دانش شامل استراتژیهای انسانگرا (شخصیسازی) و
سیستمگرا (کدگذاری) میباشد .قوانین پایگاه دانش در پژوهش
خدیور ،بر اساس نظر خبرگان تعریف شده است .خدیور و همکاران
در این روش ،تنها به تعیین استراتژی مدیریت دانش پرداخته و
فرآیندهای الزم جهت اجرای مدیریت دانش را مورد بررسی قرار
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ندادهاند.

دو مقدار "بزرگ" و یا "کوچک" استفاده شده است.

فرناندز در [ ، ]3روشی جهت اولویتبندی فرآیندهای مدیریت دانش
سازمان با توجه به فاکتورهای موثر بر آنها ارائه داده است .در []3
برای هرکدام از چهار فرآیند کشف ،استخراج ،اشتراکگذاری و
بهکارگیری دانش ،دو زیرفرآیند در نظر گرفته است که در شکل ()2
نشان داده شدهاند.

روش ارائه شده در [ ]3با عدم قطعیت در زمان مشخص کردن
وضعیت فاکتورهای وابستگی سازمان روبروست .وضعیت فاکتورهای
وابستگی را نمیتوان تنها با دو حالت ورودی به صورت دقیق
مشخص کرد .در صورتی که وضعیت فاکتورهای وابستگی با وضعیت
واقعی سازمان به صورت دقیق منطبق نباشد ،نمیتوان به
اولویتبندی دقیقی از فرآیندهای مدیریت دانش برای سازمان دست
یافت .در نتیجه احتمال پیادهسازی موفق مدیریت دانش در سازمان
پایین آمده و خطر از دست رفتن زمان و هزینه پروژه مدیریت دانش،
سازمان را تهدید میکند .از سویی دیگر در [ ]3استراتژیهای
مدیریت دانش نیز در نظر گرفته نشدهاند و این پژوهش تنها به
بررسی و اولویتبندی فرآیندهای مدیریت دانش اکتفا کرده است.

ترکیبسازی

کشف دانش

اجتماعیسازی
اجتماعیسازی
تبادل
درونیسازی

اشتراکگذاری
دانش
بدستآوردن
دانش

برونیسازی
روالها
راهنماییها

فرآیندهای
مدیریت
دانش

بوسوا در [ ]15چارچوبی جهت بررسی همراستایی فرآیندها و
استراتژیهای مدیریت دانش سازمان ارائه داده است .در این پژوهش
استراتژیهای شخصیسازی و کدگذاری به عنوان استراتژیها و
فرآیندهای ایجاد دانش ،اشتراکگذاری دانش ،به کارگیری دانش و
ذخیره/بازیابی دانش به عنوان فرآیندهای اصلی مدیریت دانش
سازمان در نظر گرفته شدهاند .بر اساس چارچوب ارائه شده در این
پژوهش ،فرآیندهای ایجاد و اشتراکگذرای دانش با استراتژی
شخصیسازی و فرآیندهای به کارگیری و ذخیره/بازیابی دانش با
استراتژی کدگذاری همراستا میباشند.

بهکارگیری
دانش

نکل  -2فرآیندها و زیرفرآیندهای مدیریت دانش][3

فاکتورهای وابستگی مطروحه در [ ، ]3که بر اولویت بندی فرآیندها
در مدیریت دانش موثر دانسته شده اند ،در شکل ( )3نشان داده
شدهاند .روش ارائه شده ،با مدلسازی ارتباط میان فاکتورهای
وابستگی و زیرفرآیندهای مدیریت دانش ،اولویتبندی
زیرفرآیندهای مدیریت دانش را تعیین میکند که در ادامه تشریح
میشود.
بر اساس روش ارائه شده در [ ، ]3ابتدا وضعیت فاکتورهای وابستگی
بر اساس واقعیتهای سازمان مشخص شده و سپس با تعیین میزان
ارتباط میان فاکتورهای وابستگی و فرآیندهای مدیریت دانش،
اولویتبندی مربوط به فرآیندها بر اساس امتیازات حاصل آمده برای
هر فرآیند بدست میآید.
نحوهی امتیازدهی به فرآیندها بدین صورت است که برای هرفرآیند،
وضعیت فاکتور وابستگی مشخص شده برای سازمان ،با جدول
مربوط به ارتباط فاکتورهای وابستگی و فرآیندهای مدیریت دانش
ارائه شده در ] [3مقایسه میشود .با استفاده از جدول مربوط به
ارتباط فاکتورهای وابستگی و فرآیندهای مدیریت دانش،
اولویتبندیی مربوط به فرآیندهای مدیریت دانش مشخص میشود.
ورودیهای مربوط به فاکتورهای وابستگی در روش ارائه شده در
] ،[3برای هرکدام از فاکتورهای وابستگی ،تنها دو حالت را شامل
می شوند .به عنوان مثال برای فاکتور مربوط به اندازه سازمان ،تنها

نکل  – 3فااتورهای وابستیی مؤثر بر انتخاب فرآیندهای مدیریت
دانش][3

در مقاله [ ]25فاکتورهای موثر بر انتخاب مدل مناسب جهت پیاده
سازی مدیریت دانش در دانشگاههای ویتنام مورد مطالعه و مقایسه
قرار گرفته است .در این مقاله  8فاکتور تاثیرگذار بر اساس مطالعه
منابع متعدد و با استفاده ار تکنیک  Fuzzy AHPو با استناد به
نظر  10خبره در نظر گرفته و اولویت بندی شده اند .در این مقاله
استراتژی مدیریت دانش مورد بررسی واقع نشده است .مقاله
[]26رابطه بین ابعاد بین المللی سازی شرکت و استراتژی مدیریت
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دانش آن در اقتصادهای در حال ظهور ،که کارآیی بیشتری در تبدیل
فناوری به تأثیرات اقتصادی اجتماعی داشته اند ،بررسی می شود.
نتایج نشان می دهد که هرچه درصد کارمندان خارجی در شرکت
بیشتر باشد ،احتمال استراتژی برون سپاری افزایش می یابد.
همچنین افزایش درصد فروش خارجی  ،تمایل شرکت به استراتژی
مشارکت جهانی را افزایش می دهد .این در حالیست که سطح
مالکیت خارجی چنین تاثیری ندارد.
برای کنترل عدم قطعیت در مقدار دهی به فاکتورهای وابستگی و
قوانین تعیین اولویت فرآیندها از یک سو و عدم قطعیت در قوانین
مرتبط با استراتژیهای مدیریت دانش و اولویت بندی عوامل موثر بر
آن در مقاله حاضر ،ما دو سیستم فازی نوع اول مبتنی بر قانون
طراحی نموده ایم  .در مقاله حاضر ،با استناد به نتایج پژوهش []15
پس از تعیین اولویت فرآیندهای مدیریت دانش ،استراتژی مدیریت
دانش سازمان را تعیین می نماییم .سیستم تعیین اولویت فرآیندهای
مدیریت دانش با استناد به دانش خبره ارایه شده در [ ]3طرح شده
است [.]1
 -4روش پیشنهادی
در این بخش روش پیشنهادی برای تعیین استراتژی و اولویتبندی
فرآیندهای مدیریت دانش سازمان تشریح میشود .البته روش پایه
اولویت بندی فرآیندهای مدیریت دانش در [ ]1مطرح شده است.
 -1-4سیستمهای فازی نوع اول مبتنی بر قانون
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سیستمهای فازی نوع اول مبتنی بر قانون ،به عنوان گسترشی از
سیستمهای کالسیک مبتنی بر قانون ،از مهمترین زمینههای کاربرد
مجموعهها و منطق فازی هستند .سیستمهای فازی نوع اول مبتنی
بر قانون ،مجموعهها و منطق فازی را به عنوان ابزاری جهت ارائه و
مدلسازی دانش مساله و تعامالت میان متغیرهای آن مورد استفاده
قرار میدهند.
روشهای رایج برای مدلسازی قوانین و دانش در سیستمهای مبتنی
بر قانون ،از منطق دودویی استفاده کرده و به همین دلیل نمیتوانند
موقعیتهای دارای عدم قطعیت را به خوبی کنترل کرده و نتایج
دقیقی در این موقعیتها ارائه دهند .از این رو در سیستمهای فازی
مبتنی بر قانون ،در مقدمه و نتیجهی قوانین "اگر-آنگاه" مربوط به
مساله ،به جای استفاده از عبارتهای منطقی کالسیک ،از
عبارتهای منطقی فازی استفاده می شود .استفاده از منطق فازی
امکان مدلسازی عدم قطعیت در مساله را فراهم میکند و نتایج
معقولتری در پی دارد .استفاده از متغیرهای کالمی و تعابیر مشخص
شدهی آنها بوسیلهی مجموعههای فازی و توابع عضویت مربوطه،

موجب بهبود ارائه دانش در سیستمهای فازی نوع اول مبتنی بر
قانون میشود[ .]18در سیستم های فازی نوع اول مدلسازی مفاهیم
با مجموعه های فازی نوع اول صورت می گیرد که در آنها به هر
عضو مجموعه  ،یک عدد حقیقی از بازه [1و ]0منسوب می گردد و
نام گذاری سیستم های فازی نوع اول بر این مبناست[.]27
در این پژوهش برای مدلسازی ارتباط میان فاکتورهای وابستگی و
فرآیندهای مدیریت دانش و همچنین مدلسازی ارتباط میان
فرآیندهای مدیریت دانش و استراتژیهای مدیریت دانش از سیستم
استنتاج فازی ممدانی 5استفاده شده است .سیستم استنتاج فازی
ممدانی در سال  1975پیشنهاد شده است .این سیستم فازی با
توجه به قابلیت تفسیر قوانین ،استفاده گستردهای در سیستمهای
پیشتیبان تصمیم دارد .سیستم فازی ممدانی میتواند به صورت
چند ورودی و چند خروجی و یا چند ورودی و یک خروجی
پیادهسازی شود .سیستم فازی ممدانی همچنین از مجموعههای
فازی به عنوان نتیجه قانون استفاده کرده و خروجی مربوط به هر
قانون به صورت غیرخطی و فازی است .ساختار اصلی سیستم فازی
نوع اول مبتنی بر قانون ممدانی در شکل ( )4نشان داده شده است.
انتخاب سیستم ممدانی برای قوانین و مدل استنتاج در سیستم فازی
تعیین استراتژی ،بدان جهت است که در این سیستم انتخاب یکی
از انواع استراتژی ها مد نظر است .لذا تالی هر قانون مبین یکی از
انواع استراتژیست که شرایط آن در مقدم آن قانون تبیین شده است.
این قوانین حسب نظر خبرگان جمع آوری می شوند .رابطه بین
شرایط سازمان و نوع استراتژی در قالب معادله و تابع ریاضی در
اختیار نیست .سیستم فازی اولویت بندی فرآیندها مبتنی بر روش
ارایه شده در[ ]3پیاده سازی شده است .در [ ،]3برگرفته از نظر
خبرگان ،شرایط اولویت داشتن هر فرآیند با توجه به وضعیت
مجموعه فاکتورهای مشخص کننده شرایط سازمان ،معین شده
است .در این روش میزان اهمیت هر فرآیند به ازای شرایط مختلف،
بصورت عددی از خبرگان جمع آوری نشده است در عوض مشخص
شده که یک فرآیند در صورت برقراری چه شرایطی اولویت می یابد.
لذا تالی قوانین پیاده سازی شده برای این سیستم مشخص کننده
آنست که کدام فرآیند در صورت برقراری شرایط مذکوردر مقدم آن
قانون ،اولویت خواهد یافت .در این میان ،محاسبه میزان اولویت هر
فرآیند در سیستم ارایه شده پس از تجمیع قوانین اجرا شده مقدور
می گردد.
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شده با استناد به [ ،]3ارتباطات میان فرآیندها و فاکتورهای
وابستگی را به صورت قوانین پایگاه دانش مدلسازی کرده و سپس با
استفاده از مقادیر ورودی مربوط به فاکتورهای وابستگی،
اولویتبندی فرآیندهای مدیریت دانش را مشخص میکند.
در سیستم طراحی شده ،فاکتورهای وابستگی به عنوان ورودیها و
امتیاز مربوط به هرکدام از فرآیندها به عنوان خروجی در نظر گرفته
شدهاند .جهت افزایش دقت سیستم فازی طراحی شده نسبت به
سیستم طراحی شده در [ ،]1توابع عضویت متغیرهای ورودی و
خروجی با استفاده از توابع عضویت پنج تایی مطابق با مقیاس لیکرت
معرفی شده در پژوهش [ ]20بازطراحی شدهاند .هرکدام از
متغیرهای ورودی و خروجی بوسیلهی  3تابع عضویت از نوع مثلثی6
و دوتابع عضویت از نوع ذوزنقهای 7در دامنه بین  0تا  100تعریف
شدهاند .توابع عضویت این متغیرها به ترتیب نشاندهنده مقادیر
خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد و خیلی زیاد هستند .در شکل ( )5توابع
عضویت تعریف شده مربوط به فاکتور ورودی عدم قطعیت وظایف،
نشان داده شده است .توابع عضویت مربوط به دیگر فاکتورهای
ورودی نیز مشابه شکل ( )5تعریف شدهاند.

نکل  -4ساختار سیستم فازی نوع اول مبتنی بر قانون ممدانی][19

فازیسازی ،عمل نگاشت میان مقادیر ثابت ورودی به مجموعههای
فازی تعریف شده در همان دامنه را صورت میدهد .از سوی دیگر
فازیزدایی ،مجموعههای فازی بدست آمده از عملیات موتور
استنتاج را به مقادیر عددی در همان دامنه تبدیل میکند .گسترش
ورودی و گسترش خروجی ،باعث ایجاد سازگاری دامنه برای مقادیر
ورودی و خروجی میشود .بخش مرکزی سیستم فازی مبتنی بر
قانون را موتور استنتاج تشکیل میدهد .موتور استنتاج با استفاده از
قوانین تعریف شده در پایگاه دانش ،ورودیها را به خروجیها تبدیل
میکند .پایگاه دانش ،شامل مجموعه قوانین "اگر-آنگاه" فازی
مرتبط با مساله میباشد[ .]19در سیستم های ارایه شده در این
مقاله ،درجه عضویت متغیرهای ورودی با مقدم های قوانین تطبیق
داده می شود و با بکارگیری  min t-normحد تطبیق هر قانون
تعیین می گردد و با استفاده از  mamdani implicationنتیجه
حاصل از هر قانون منطبق شده ،استحصال می گردد .جهت محاسبه
نتیجه نهایی اجرای قوانین بر اساس مجموعه ورودی ،نتایج حاصل
آمده از قوانین با  max t-conormبا هم ادغام می گردند.

نکل  -5توابع عضویت تعریف نده مربوط به فااتور ورودی عدم قطعیت
وظایف

در شکل ( )6توابع عضویت تعریف شده مربوط به متغیر خروجی
فرآیند ترکیبسازی نشان داده شده است .توابع عضویت مربوط به
دیگر متغیرهای خروجی نیز مشابه شکل ( )6تعریف شدهاند.

در شکل ( ،)4ورودیها به صورت عددی به سیستم وارد شده ،سپس
به مجموعههای فازی متناظر نگاشت میشوند .در ادامه موتور
استنتاج با استفاده از قوانین پایگاه دانش و منطق فازی ،ورودیها را
به مجموعههای فازی خروجی نگاشت کرده و در نهایت این
مجموعههای فازی با استفاده از عملیات فازیزدایی به مقادیر ثابت
تبدیل میشوند.
 -2-4طراحی سیستم فازی نوع اول مبتنی بر قانون جهت
اولویتبندی فرآیندهای مدیریت دانش

نکل  -6توابع عضویت تعریف نده مربوط به متغیر خروجی فرآیند

طراحی سیستم فازی نوع اول مبتنی بر قانون جهت اولویتبندی
فرآیندهای مدیریت دانش برپایهی سیستم فازی نوع اول طراحی
شده در پژوهش پیشین [ ]1و با استفاده از افزونهی ابزار منطق
فازی نرمافزار  Matlab R2017aصورت گرفته است .سیستم طراحی

ترایبسازی

جهت تطبیق قوانین مطرح شده در [ ]3با توابع عضویت تعریف شده
برای متغیرهای ورودی و خروجی ،از عبارتهای خیلی کم ،کم،
59

سیستم فازی مبتنی بر قانون جهت تعیین استراتژی مدیریت دانش از طریق اولویتبندی فرآیندها  .................................آقاشاهی و همکاران
متوسط ،زیاد و خیلی زیاد برای تعریف قوانین مربوط به پایگاه دانش
استفاده شده است .کلیه قوانین مربوط به پایگاه دانش سیستم فازی
طراحی شده ،در پیوست  1نشان داده شده است .نمونهای از قوانین
مربوط به پایگاه دانش برای فرآیند ترکیبسازی در زیر آمده است.
این دو قانون بعنوان نمونه مشخص می نمایند که فرآیند ترکیب
سازی در چه شرایطی اولویت باال و در چه شرایطی اولویت پایین
می یابد:
If (Task Uncertainty is Very Low) and (Task
Interdependence is Very High) and (Tacit Knowledge is
)Very Low) and (Low-Cost Business Strategy is Very Low
and (Environmental Uncertainty is Very High) THEN
)(Combination is Very High Recommended
If (Task Uncertainty is Very High) and (Task
Interdependence is Very Low) and (Tacit Knowledge is
)Very High) and (Low-Cost Business Strategy is Very High
and (Environmental Uncertainty is Very Low) THEN
)(Combination is Very Low Recommended

عملیات فازیزدایی در سیستم طراحی شده از روش مرکز ثقل
استفاده میکند .اگر مجموعهی فازی را به شکل عبارت ( )1نمایش
دهیم:

()1

}]𝐴 = {(𝑥, 𝜇𝐴 (𝑥)), 𝑥 ∈ 𝑈, 𝜇𝐴 (𝑥) ∈ [0,1

که )𝑥( 𝐴𝜇 نشانگر درجهی عضویت 𝑥 در مجموعهی فازی 𝐴
میباشد ،آنگاه با فرض گسسته بودن دامنهی 𝑈  ،مرکز ثقل
مجموعهی فازی طبق عبارت ( )2محاسبه میگردد.

() 2

𝑛∑
) 𝑖𝑥( 𝐴𝜇𝑖=1 𝑥𝑖 .
𝑛∑
) 𝑖𝑥( 𝐴𝜇 𝑖=1

= )𝐴(𝑑𝑖𝑜𝑟𝑡𝑛𝑒𝐶

کاربر با استفاده از فرم طراحی شده در نرمافزار متلب که در شکل
( )7نشان داده شده است ،می تواند برای هر فاکتور وابستگی ،عددی
بین  0تا  100به عنوان ورودی اختصاص دهد .سپس در مرحله
فازیسازی ،عدد وارد شده به مجموعهی فازی سینگلتون تبدیل
شده و این مجموعهی فازی به عنوان ورودی به موتور استنتاج وارد
میشود .در موتور استنتاج (ممدانی) ،مجموعهی فازی ورودی با
استفاده از قوانین پایگاه دانش و منطق فازی ،مجموعهی فازی
خروجی را القا میکند که در نهایت با استفاده از روش مرکز ثقل،
فازیزدایی شده و خروجی شامل عددی نشانگر امتیاز مربوط به
فرآیندها ،بدست میآید.

نکل  -7فرم طراحی نده جهت اولویتبندی فرآیندهای مدیریت دانش

 -3-4طراحی سیستم فازی نوع اول مبتنی بر قانون جهت
تعیین استراتژی مدیریت دانش

جهت تعیین استراتژی مدیریت دانش ،سیستم فازی مبتنی بر قانون
دیگری طراحی شده است که متغیرهای ورودی این سیستم،
فرآیندهای اولویت بندی شده مدیریت دانش و متغیرخروجی آن،
استراتژی مدیریت دانش میباشد .این سیستم با استفاده از امتیازات
بدست آمده برای هرفرآیند توسط سیستم مربوط به اولویتبندی
فرآیندهای مدیریت دانش ارایه شده در بخش ( )2-3به عنوان
ورودی ،امتیاز مربوط به استراتژی مدیریت دانش را مشخص میکند.
این سیستم در ادامهی سیستم ارایه شده در بخش ( )2-3عمل کرده
و کاربر الزاما نقش مستقیمی در تعیین مقدار ورودیهای این
سیستم ندارد.
در این سیستم ،برای هرکدام از متغیرهای ورودی ،بر اساس پژوهش
صورت گرفته در [ 3 ،]20تابع عضویت از نوع مثلثی و  2تابع عضویت
از نوع ذوزنقهای تعریف شده است .یک متغیر خروجی به عنوان
استراتژی مدیریت دانش در نظر گرفته شده که برای این متغیر
خروجی نیز  3تابع عضویت از نوع مثلثی و  2تابع عضویت از نوع
ذوزنقهای در نظر گرفته شده است .امتیاز بدست آمده برای متغیر
خروجی ،عددی بین  0تا  100بوده که عدد  0نشان دهنده استراتژی
کامال کدگذاری و عدد  100نشان دهنده استراتژی کامال
شخصیسازی میباشد .در شکل ( )8توابع عضویت تعریف شده برای
متغیر ورودی فرآیند ترکیبسازی نشان داده شده است .توابع
عضویت دیگر متغیرهای ورودی نیز مانند توابع عضویت نشان داده
شده در شکل ( )8تعریف شدهاند .همچنین در شکل ( ،)9توابع
عضویت استراتژی مدیریت دانش به عنوان متغیر خروجی نشان داده
شده است.
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 نوع دانش تا حد زیادی ضمنی نوع دانش کامال رویه ای اندازه سازمان بسیار کوچک استراتژی کسب و کار کامال هزینه کم عدم قطعیت محیط بسیار زیادجدول ( )1نتیجه اعمال روش معرفی شده در [ ]3برای سازمان
نمونهی معرفی شده را نشان می دهد.

نکل  -8توابع عضویت تعریف نده برای متغیر ورودی فرآیند
ترایبسازی

قوانین پایگاه دانش مربوط به سیستم فازی نوع اول مبتنی بر قانون
جهت تعیین استراتژی مدیریت دانش ،از پژوهش بوسوا و همکاران
ز در مورد همراستایی فرآیندها و استراتژیهای مدیریت دانش
استخراج شدهاند .بوسوا در این پژوهش فرآیندهای کشف و
اشتراکگذاری دانش را همراستا با استراتژی شخصیسازی و
فرآیندهای بدستآوردن و بهکارگیری دانش را همراستا با استراتژی
کدگذاری دانسته است .مجموعهی کامل قوانین طراحی شده مربوط
به این سیستم فازی در پیوست ( )2آورده شده است.

در شکل ( ،)10ورودیهای مربوط به سازمان نمونه ذکر شده در
] [3به سیستم طراحی شده در این پژوهش وارد شده است تا
امتیازات مربوط به فرآیندها و تعیین استراتژی مدیریت حاصل آید.
نتایج حاصله در جدول ( )2مقایسه شدهاند.
جدول  -1نتای اولویتبندی فرآیندهای مدیریت دانش در سازمان
نمونه][3
بهاارگیری بدست آوردن انترا گذاری

روالها

راهنمایی

درونیسازی

برونیسازی

تبادل

اجتماعیسازی

اجتماعیسازی

جهت فازیزدایی سیستم طراحی شده برای تعیین استراتژی
مدیریت دانش ،همانند سیستم ارایه شده در بخش ( ،)2-3از روش
مرکز ثقل طبق عبارت ( )1استفاده شده است .در نهایت درجه
عضویت امتیاز بدست آمده بین  0تا  100حاصل از فازیزدایی در
مجموعه های فازی تعریف شده برای خروجی ،تعیین می شود.
برچسب متناظر با مجموعه فازیی که حداکثر درجه عضویت خروجی
را دارد مبین استراتژی مدیریت دانش سازمان میباشد.
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اولویتبندی
فرآیندها

نکل  -9توابع عضویت تعریف نده برای متغیر خروجی استراتژی
مدیریت دانش

 -5نتای و تحلیل یافتهها

نکل  -10فرم مربوط به سیستم طراحی نده به همراه ورودیهای

جهت بررسی صحت عملکرد سیستم طراحی شده ،ورودیهای
مربوط به سازمان نمونهی ذکر شده در [ ]3را به سیستم وارد کرده
و نتایج را مقایسه میکنیم .سازمان مذکور دارای مشخصات فرضی
به صورت زیر می باشد:
 عدم قطعیت وظایف بسیار زیاد -وابستگی متقابل وظایف بسیار زیاد

فااتورها و امتیازات حاصل نده برای فرآیندها و استراتژی مدیریت
دانش

مقایسه نتایج روش پیشنهادی و روش فرناندز در جدول ( )2نشان
داده شده است .روش پیشنهادی توانسته با ورودیهای یکسان برای
سازمان نمونه ،اولویتبندی مربوط به فرآیندهای مدیریت دانش را
مطابق با [ ]3بدست آورده و عالوه بر آن ،استراتژی "تقریبا
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شخصیسازی" را نیز به عنوان استراتژی مدیریت دانش سازمان
مشخص کند .همانطور که مشخص است استراتژی حاصل تلفیقی
است و در این میان ،استراتژی شخصی سازی پررنگ تر است .این
مهم ،با توجه به ترتیب اولویتهای حاصل و وزن آنها نیز قابل تفسیر
است .نکته قابل توجه آنست که طی این روش مشخص شده است
که تمرکز بر هر کدام از فرآیندهای مدیریت دانش چقدر باید باشد.

متناسب با برآوردهای ذهنی خود محل تقریبی اسالیدر را تعیین
می نماید .نتایج حاصل از دو روش در جدول ( )3مقایسه شدهاند.

جدول  -2میایسه نتای روش فرناندز ] [3و روش پیرنهادی

روالها

راهنمایی

درونیسازی

برونیسازی

تبادل

اجتماعیسازی

اجتماعیسازی

ترایبسازی

جهت تعیین اولویتبندی فرآیندها و تعیین استراتژی مدیریت دانش
برای این سازمان نمونه با خصوصیات زیر ،از روش فرناندز و روش
سیستم فازی مبتنی بر قانون پیشنهادی استفاده کرده و نتایج
مقایسه میشوند:
 عدم قطعیت وظایف نسبتا کم وابستگی متقابل وظایف بسیار زیاد نوع دانش تا حد زیادی صریح نوع دانش کامال اظهاری اندازه سازمان بسیار کوچک استراتژی کسب و کار نسبتا هزینه کم عدم قطعیت محیط بسیار زیاددر شکل ( ،)11ورودیهای سازمان نمونه و نتایج بدست آمده در
روش سیستم فازی نوع اول مبتنی بر قانون پیشنهادی نشان داده
شده است .همانطور که در شکل ( )11نشان داده شده است ،باتوجه
به توانایی سیستم های فازی در برخورد با ابهامات ذهنی افراد ،کاربر
می تواند با تغییر محل اسالیدر ها ،مقادیری متناسب با ذهنیات
خود را برای خصوصیات سازمان وارد نماید – البته نهایتا سیستم از
محل استقرار اسالید مقداری عددی استخراج می کند .الزم به تاکید
است که تعیین مقدار دقیق عددی بر عهده کاربر نیست و وی

دانش

دانش

دانش

روالها

اولویت

بهاارگیری

بدست آوردن انترا گذاری

ارف دانش

راهنمایی

پیرنهادی

نمونه

درونیسازی

4

1

امتیاز روش

جدول  -3میایسه نتای روش فرناندز و روش پیرنهادی برای سازمان

برونیسازی

8

6

7

3

2

5

86/7 50/9

فرناندز

تبادل

12/9

46/8

46/3

53/6

53/9

49/0

امتیاز روش

اجتماعیسازی

4

6

1/5

2/5

2/0

5/0

5/5

3/0
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اجتماعیسازی

دانش

دانش

دانش

ترایبسازی

بهاارگیری

بدست آوردن

انترا گذاری

ارف دانش

4/0

4/0

3/5

2/5

4/ 0

3/0

3/5

5/0

23.7 58.14 44.2

5

4

8

76.98 76.1 40.27 59.7 31.22

7

3

6

2

1

امتیاز روش
فرناندز
امتیاز روش
پیرنهادی
اولویتبندی روش
پیرنهادی

همانطور که در جدول ( )3نشان داده شده است ،روش پیشنهادی
توانسته است با لحاظ کردن ابهام افراد در تعیین مقادیر فاکتور ،
اولویتبندی فرآیندهای مدیریت دانش را در عین حال به صورت
دقیق مشخص کند .در روش فرناندز ،سه فرآیند امتیاز  4و دو فرآیند
امتیاز  3/5بدست آوردهاند که این امتیازات بدست آمده نمیتواند
تمایز بین فرآیندهای مدیریت دانش را مشخص کند .همچنین در
روش فرناندز ،فرآیند اجتماعیسازی مربوط به کشف دانش با امتیاز
 3/5پس از فرآیندهای تبادل ،راهنماییها و رویهها قرار میگیرد.
عالوه بر این ،روش پیشنهادی استراتژی تقریبا شخصیسازی را به
عنوان استراتژی مناسب برای مدیریت دانش این سازمان نمونه
تعیین کند .در حالی که روش فرناندز قادر به تعیین استراتژی
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مدیریت دانش سازمان نمیباشد .در این مثال نیز با توجه به
مشخص شدن اولویت فرآیندها نحوه تدوین استراتژی تلفیقی بطور
واضح مشخص شده است.
با اینکه میان فاکتورهای مورد بررسی در [ ]2و روش پیشنهادی
تفاوتهایی وجود دارد ،اما مقایسه روش پیشنهادی با [ ]2نتایج قابل
توجهی دارد .جهت مقایسه روش پیشنهادی با روش معرفی شده
در[ ،]2در خصوص تعیین استراتژی و اولویتبندی فرآیندهای
مدیریت دانش ،شرکت کف (داروگر) مورد بررسی قرار گرفته است.
فاکتورهای مورد بررسی در [ ]2که برای تعیین استراتژی
مدیریتدانش مد نظر قرار گرفته اند در جدول ( )4نشان داده شدهاند.
استراتژی مدیریت دانش تعیین شده توسط روش مطرح شده در
[ ]2برای شرکت کف (داروگر)  ،استراتژی تقریبا سیستمگرا
میباشد .فاکتورهای تطبیق داده شده مربوط به شرکت کف (داروگر)
در روش پیشنهادی این مقاله ،در جدول ( )5نشان داده شده است.
ورودیهای سیستم فازی پیشنهادی و نتایج بدست آمده برای
شرکت داروگردر شکل ( )12نشان داده شده است.

جدول  -5فااتورهای وابستیی مربوط به نرات اف (داروگر) در روش
پیرنهادی
عدم
قطعیت
وظایف

دانش رویه
وابستگی
دانش صریح
ای یا
متقابل
یا ضمنی
اظهاری
وظایف

اندازه
سازمان

استراتژی
کسب و کار

عدم
قطعیت
محیط

تا حدودی نسبتا رویه
ای
پنهان

بزرگ

تا حدودی
تاکید بر
رهبری
هزینه ها

زیاد

کم

جدول  -4بررسی فااتورهای مربوط به نرات اف (داروگر)][2

کم
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ساختار سازمانی

فرهنگ

بسیار مکانیکی

روالها

راهنمایی

درونیسازی

در جدول ( )6نتایج حاصل از اعمال روش پیشنهادی جهت
اولویتبندی فرآیندهای مدیریت دانش در شرکت کف(داروگر) نشان
داده شده است .همچنین روش پیشنهادی ،استراتژی کدگذاری
(تقریبا سیستمگرا) را به عنوان استراتژی مناسب جهت مدیریت
دانش شرکت کف(داروگر) ،تعیین کرده است .نتایج نشان میدهد
روش پیشنهادی توانسته عالوه بر تعیین استراتژی منطبق با [،]2
فرآیندهای مربوط به مدیریت دانش را نیز در نظر گرفته و
اولویتبندی کند.

دانش
برونیسازی

دانش

دانش
تبادل

تا حدودی فردگرا

بهاارگیری

بدست آوردن انترا گذاری

ارف دانش

اجتماعیسازی

استراتژی کسب و کار

روش پیرنهادی برای نرات اف (داروگر)

اجتماعیسازی

رهبری هزینه ها

بسیار بروکراتیک

متوسط

کم

متوسط

کم

جدول  -6نتای اولویتبندی فرآیندهای مدیریت دانش با استداده از

ترایبسازی

تا حدودی تاکید بر

استراتژی مدیریت منابع انسانی

دانش پنهان

دانش آشکار

سطح بلوغ فناوری اطالعات

سطح ترکیب

سطح اجتماعی سازی
خیلی کم

(داروگر)

76.9

64.0

73.8

61.9

41.9

23

23.5

42.3

1

3

2

4

6

8

7

5

نتای روش
پیرنهادی
اولویتبندی
فرآیندها

پایبندی به یک استراتژی مدیریت دانش در سازمان ،مستلزم اجرای
فرآیندهای متناظر با آن می باشد .اولویتبندی فرآیندهای مدیریت
دانش بر اساس فاکتورهای وابستگی ،ممکن است موجب شود
فرآیندی غیر همراستا با استراتژی تعیین شده نیز در اولویت باال
برای اجرا قرار گیرد .اجرای این فرآیند ،که با توجه به فاکتورهای
وابستگی دارای اولویت برای اجرا دانسته شده ،نه تنها جلوی
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پیشرفت استراتژی تعیین شده برای پیادهسازی مدیریت دانش در
سازمان را نمیگیرد ،بلکه باعث تقویت استراتژی تعیین شده
بوسیلهی تلفیق جزیی با استراتژی دوم می شود میشود .لذا به
همین دلیل در طراحی سیستم پیشنهادی ،بجز دو استراتژی
سیستم گرا و انسان گرا ،استراتژیهای تلفیقی نیز برای متغیر خروجی
در نظر گرفته شده است.
 -6نتی،ه گیری
پیادهسازی موفقیتآمیز مدیریت دانش در سازمان جهت بهره بردن
از حداکثر مزایای آن ،در گرو شناخت وضعیت سازمان و اتخاذ
بهترین فرآیندها و تعیین مناسبترین استراتژی برای آن میباشد.
با بررسی فاکتورهای موثر بر انتخاب فرآیندهای مدیریت دانش
مناسب در سازمان ،میتوان ضمن پیادهسازی موثر مدیریت دانش،
از هدر رفت زمان و هزینهی پیادهسازی مدیریت دانش در سازمان
جلوگیری کرده و با افزایش امکان توفیق پیادهسازی مدیریت دانش،
از مزایای مالی ،عملکردی و استراتژیک آن برخوردار شد.
جهت اولویتبندی فرآیندهای مدیریت دانش بر اساس فاکتورهای
موثر بر آن ،به منظور گزینش و اجرای فرآیندهای متناسب با نیاز و
شرایط سازمان ،فرناندز روشی ارائه کرده است که در آن ،با توجه به
ارتباط میان فاکتورهای وابستگی شامل خصوصیات وظایف،
خصوصیات دانش ،خصوصیات سازمان و خصوصیات محیط ،میتوان
فرآیند های مناسب برای مدیریت دانش را انتخاب کرد .در روش
ارائه شده توسط فرناندز در [ ،]3فاکتورهای وابستگی تنها با دو مقدار
مورد بررسی قرار میگیرند که این امر موجب بوجود آمدن عدم
قطعیت در بررسی فاکتورها شده و در موارد بسیاری ،نمیتواند
وضعیت واقعی سازمان را به خوبی مشخص کند .عدم انطباق در
مقادیر فاکتورها با واقعیتهای سازمان ،نمیتواند به اولویتبندی
دقیقی از فرآیندهای مدیریت دانش منجر شود .همچنین فرناندز
نقش استراتژیهای مدیریت دانش را نیز نادیده گرفته و لذا روش
ارائه شده در[ ]3استراتژی مدیریت دانش سازمان را تعیین نمی کند.
سیستم فازی نوع اول مبتنی بر قانون طراحی شده در این پژوهش،
میتواند وضعیت فاکتورهای وابستگی را با ورودیهایی در محدوده
 0تا  ،100به صورت دقیقتر مشخص کرده و در نهایت به
اولویتبندی دقیقتری از فرآیندهای مدیریت دانش سازمان دست
یابد .قوانین سیستم فازی طراحی شده ،برگرفته از ارتباط میان
فاکتورهای وابستگی و فرآیندهای مدیریت دانش در روش فرناندز
میباشد .همچنین با توجه به نتایج بدست آمده در[ ]15در خصوص
همراستایی استراتژیها و فرآیندهای مدیریت دانش ،سیستم
طراحی شده میتواند با استفاده از اولویتبندی بدست آمده برای

فرآیندهای مدیریت دانش ،استراتژی مربوط به آن را نیز تعیین
نماید.
با مقایسه روش پیشنهادی و روش فرناندز ،روش پیشنهادی توانست
عالوه بر کنترل ابهام و عدم قطعیت موجود در بررسی فاکتورهای
وابستگی ،اولویتبندی دقیقتری از فرآیندهای مدیریت دانش داشته
باشد .همچنین روش پیشنهادی توانست با استفاده از همراستایی
میان فرآیندها و استراتژیهای مدیریت دانش ،استراتژی مدیریت
دانش را نیز تعیین کند .روش پیشنهادی در مقایسه با روش خدیور
و همکاران نیز ،توانست عالوه بر تعیین استراتژی مناسب برای
مدیریت دانش ،فرآیندهای مربوط به مدیریت دانش را نیز
اولویتبندی کند و در نتیجه راهکار دقیقتری جهت پیادهسازی
مدیریت دانش در سازمان ،با توجه به واقعیتهای سازمان ،ارائه دهد.
همچنین روش پیشنهادی  ،با مشخص کردن درجات اولویت هرکدام
از فرآیندهای مدیریت دانش راهکاری مشخص که به طور صریح
نحوه ترکیب هر دو استراتژی برای دستیابی به هم افزایی متناسب
الزم است را معین می نماید.
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 آقاشاهی و همکاران................................. سیستم فازی مبتنی بر قانون جهت تعیین استراتژی مدیریت دانش از طریق اولویتبندی فرآیندها
25- If (Task uncertainty is Very High) and (Procedural
Knowledge is Very High) and (Organizational size is
Very Low) and (Business strategy Low-Cost is Very
High) and (Environmental uncertainty is Very High)
then (Direction is Very High recommended)
26- If (Task uncertainty is High) and (Procedural
Knowledge is High) and (Organizational size is Low)
and (Business strategy Low-Cost is High) and
(Environmental uncertainty is High) then (Direction is
High recommended)
27- If (Task uncertainty is Very Low) and (Procedural
Knowledge is Very Low) and (Organizational size is
Very High) and (Business strategy Low-Cost is Very
Low) and (Environmental uncertainty is Very Low) then
(Direction is Very Low recommended)
28- If (Task uncertainty is Low) and (Procedural Knowledge
is Low) and (Organizational size is High) and (Business
strategy Low-Cost is Low) and (Environmental
uncertainty is Low) then (Direction is Low
recommended)
29- If (Task uncertainty is Very Low) and (Procedural
Knowledge is Very High) and (Organizational size is
Very High) and (Business strategy Low-Cost is Very
High) and (Environmental uncertainty is Very High)
then (Routines is Very High recommended)
30- If (Task uncertainty is Low) and (Procedural Knowledge
is High) and (Organizational size is High) and (Business
strategy Low-Cost is High) and (Environmental
uncertainty is High) then (Routines is High
recommended)
31- If (Task uncertainty is Very High) and (Procedural
Knowledge is Very Low) and (Organizational size is
Very Low) and (Business strategy Low-Cost is Very
Low) and (Environmental uncertainty is Very Low) then
(Routines is Very Low recommended)
32- If (Task uncertainty is High) and (Procedural
Knowledge is Low) and (Organizational size is Low)
and (Business strategy Low-Cost is Low) and
(Environmental uncertainty is Low) then (Routines is
Low recommended)

 قوانین پاییاه دانش سیستم فازی مبتنی بر قانون-2 پیوست
)3-3( مربوط به بخش
1-

2-

3-

4-

5-

If (Combination is Very High) and (Socialization for
Knowledge Creation is Very High) and (Socialization
for Knowledge Sharing is Very High) and (Exchange is
Very High) then (KM Strategy is Completely
Personalization)
If (Combination is High) and (Socialization for
Knowledge Creation is High) and (Socialization for
Knowledge Sharing is High) and (Exchange is High)
then (KM Strategy is Partly Personalization)
If (Combination is Low) and (Socialization for
Knowledge Creation is Low) and (Socialization for
Knowledge Sharing is Low) and (Exchange is Low) then
(KM Strategy is Partly Codification)
If (Combination is Very Low) and (Socialization for
Knowledge Creation is Very Low) and (Socialization for
Knowledge Sharing is Very Low) and (Exchange is Very
Low) then (KM Strategy is Completely Codification)
If (Externalization is Very High) and (Internalization is
Very High) and (Direction is Very High) and (Routines
is Very High) then (KM Strategy is Completely
Codification)

10- If (Task uncertainty is High) and (Task interdependence
is High) and (Tacit Knowledge is High) and
(Organizational size is Low) and (Environmental
uncertainty is Low) then (Socialization knowledge
Sharing is High recommended)
11- If (Task uncertainty is Very Low) and (Task
interdependence is Very Low) and (Tacit Knowledge is
Very Low) and (Organizational size is Very High) and
(Environmental uncertainty is Very High) then
(Socialization knowledge Sharing is Very Low
recommended)
12- If (Task uncertainty is Low) and (Task interdependence
is Low) and (Tacit Knowledge is Low) and
(Organizational size is High) and (Environmental
uncertainty is High) then (Socialization knowledge
Sharing is Low recommended)
13- If (Task uncertainty is Very Low) and (Task
interdependence is Very High) and (Tacit Knowledge is
Very Low) and (Organizational size is Very High) and
(Environmental uncertainty is Very Low) then
(Exchange is Very High recommended)
14- If (Task uncertainty is Low) and (Task interdependence
is High) and (Tacit Knowledge is Low) and
(Organizational size is High) and (Environmental
uncertainty is Low) then (Exchange is High
recommended)
15- If (Task uncertainty is Very High) and (Task
interdependence is Very Low) and (Tacit Knowledge is
Very High) and (Organizational size is Very Low) and
(Environmental uncertainty is Very High) then
(Exchange is Very Low recommended)
16- If (Task uncertainty is High) and (Task interdependence
is Low) and (Tacit Knowledge is High) and
(Organizational size is Low) and (Environmental
uncertainty is High) then (Exchange is Low
recommended)
17- If (Task uncertainty is Very Low) and (Task
interdependence is Very Low) and (Tacit Knowledge is
Very High) and (Environmental uncertainty is Very
Low) then (Externalization is Very High recommended)
18- If (Task uncertainty is Low) and (Task interdependence
is Low) and (Tacit Knowledge is High) and
(Environmental
uncertainty
is
Low)
then
(Externalization is High recommended)
19- If (Task uncertainty is Very High) and (Task
interdependence is Very High) and (Tacit Knowledge is
Very Low) and (Environmental uncertainty is Very
High) then (Externalization is Very Low recommended)
20- If (Task uncertainty is High) and (Task interdependence
is High) and (Tacit Knowledge is Low) and
(Environmental
uncertainty
is
High)
then
(Externalization is Low recommended)
21- If (Task uncertainty is Very Low) and (Task
interdependence is Very Low) and (Tacit Knowledge is
Very Low) and (Environmental uncertainty is Very
Low) then (Internalization is Very High recommended)
22- If (Task uncertainty is Low) and (Task interdependence
is Low) and (Tacit Knowledge is Low) and
(Environmental uncertainty is Low) then (Internalization
is High recommended)
23- If (Task uncertainty is Very High) and (Task
interdependence is Very High) and (Tacit Knowledge is
Very High) and (Environmental uncertainty is Very
High) then (Internalization is Very Low recommended)
24- If (Task uncertainty is High) and (Task interdependence
is High) and (Tacit Knowledge is High) and
(Environmental
uncertainty
is
High)
then
(Internalization is Low recommended)
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6-

7-

8-

If (Externalization is High) and (Internalization is High)
and (Direction is High) and (Routines is High) then (KM
Strategy is Partly Codification)
If (Externalization is Low) and (Internalization is Low)
and (Direction is Low) and (Routines is Low) then (KM
Strategy is Partly Personalization)
If (Externalization is Very Low) and (Internalization is
Very Low) and (Direction is Very Low) and (Routines
is Very Low) then (KM Strategy is Completely
Personalization)

:پاورقیها
1
2
3
4
5
6
7
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Principle of least commitment
Decision making trial and evaluation laboratory
Intervat Type-2 Fuzzy Sets
Type-1 Fuzzy Rule-Based Systems
Mamdani
Triangular interior fuzzy set
Left and right shoulder fuzzy sets

