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چکیده
در این پژوهش بهمنظور ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش بهعنوان یکی از مهمترین زیرساختهای بهبود
دهنده عملکرد و یادگیری سازمانی در شرکتهای نرمافزاری ،بر مبنای رویکرد سیستم استنتاج فازی اقـدام بـه
طراحی سیستم و ارزیابی شده است .در این راستا ابتدا ورودیهای سیستم کـه درواقـش شـاخ

هـای ارزیـابی

عملکرد سیستم مدیریت دانش هستند ،استخراج شدند .سپس قواعد اگر -آنگاه بـا نظـر خبرگـان تعیـین شـده و
وارد پایگاه قواعد فازی گردید .خروجی سیستم نیز در راستای عملکرد سیستم مدیریت دانش تعریف گردید.
سیستم طراحی شده ،با ارائه یک ارزیابی جامش از سیستم مدیریت دانش میتواند به سازمانها در جهت شناخت
نقاط ضـعف و قـوت ،جایگـاه فعلـی و اتخـای تصـمیمات آتـی بـرای بهبـود عملکـرد یـاری رسـاند .بـهمنظـور
اعتبارسنجی سیستم استنتاج فازی ،مقایسهای بین خروجی سیسـتم و نظـر خبرگـان بـه عمـم آمـد .بـا توجـه بـه
اختالف ناچیز بین میانگین نظر خبرگان و خروجی سیستم مـیتـوان بیـان داشـت کـه سیسـتم از دقـت و اعتبـار
مطلوبی برای ارزیابیهای آتی برخوردار است.
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مقدمه
دانش به عنوان یک کلید راهبردی ،نقش مؤثری بـر کـاهش هزینـههـای سـازمانی دارد .داشـتن
دانش صحیح و کاربردی و استفاده از آن در زمان و مکان مناسب ،سازمان را در موقعیـت برتـر
نسبت به سایر رقبا قرار میدهد .اگرچه ارزش دانش ،همواره در حال افـزایش اسـت ،امـا اک ـر
سازمان هـا بـا مشـکالت زیـادی بـه دلیـم نادیـده گـرفتن اثـر مـدیریت دانـش ،روبـهرو هسـتند
(مادیتینوس و همکاران  .)4177 ،7در دو دهه اخیر موضـوعاتی ماننـد یـادگیری سـازمانی ،خلـ
دانش و ظرفیت نوآوری ،بهعنوان عوامم تعیینکننده مزیت رقابتی مورد توجه قرار گرفتـهانـد و
این تمرکز به دلیم جهانیسازی ،تشدید رقابت و پیشرفت بیسابقه فنّاوری بهخصوص در زمینـه
ارتباطات و اطالعات بوده است (بوسی و بیتیتسی  .)4113 ،4با وجود سرمایهگذاریهـای کـالن
در زمینه سیستمهای مدیریت دانش درصـد بـاییی از پـروهههـا بـا شکسـت مواجـه مـیشـوند.
صنعت نرمافزار ،به عنوان یک بخش اصلی از حوزه کسبوکار مبتنی بر فناوریهای اطالعـاتی
و ارتباطی ،طی دو دهه اخیر رشد قابمتوجهی داشته است ،با توجـه بـه ماهیـت دانشـی صـنعت
نرمافزار ،این صنعت نسبت به دیگر بخشهای فناوری اطالعات از نرخ تحول فنـاوری بیشـتری
برخوردار است و بهواسـطه همـین ماهیـت ،زمینـه رقـابتی آن نیـز گسـتردهتـر و فراگیرتـر اسـت
(صارمی و دیگران .)7933 ،شرکتهای حوزه نرمافزار نیاز دارنـد کـه دانـش را در دامنـههـای
متنوعی توسعه دهند .لذا این موضـو از آن جهـت اهمیـت مـییابـد کـه مانـدگاری بنگـاه در
دنیای رقابتی امروز ،وابسته به دانش و مدیریت صحیح آن اسـت .اگـر ایـن بنگـاههـا بتواننـد بـا
استفاده از ابزارهای مبتنی بر فناوری اطالعات ،سیسـتمهـای مـدیریت دانـش بهتـری را بـه کـار
گیرند؛ توان رقابتی آنها بایتر میرود.
ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش در پژوهشهای خارجی و داخلـی بـه دلیـم اهمیـت آن
مورد توجه قرار گرفته است .هرچند کـه در پـژوهشهـای داخلـی کمتـر بـه آن پرداختـه شـده
است .در این راستا از روشهایی مانند فراینـد تحلیـم سلسـله مراتبـی (انگـای و چـان ،)4115 ،9
1. Maditinos et al.
2. Busi & Bititci
3. Ngai & Chan
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روش فازی م ل ی (وانگ و هنـگ  ،) 4171،7کـارت امتیـاز متـوازن (هـو و هو  )4172 ،4و روش
تحلیم رابطهای خاکستری ( مؤمنی ) 7931 ،استفاده شـده اسـت .بایـد توجـه داشـت کـه در هـر
یک از پژوهشها ارزیابی بر مبنای شاخ
دارد با در نظر گرفتن عوامم و شاخ

های خاصی انجام شده است .پژوهش حاضـر سـعی
های متعدد موجود در ادبیات روشی برای ارزیابی ارائـه

دهد .زمانی که اطالعات کامم و دقیقی از پدیده بررسی شده در دسترس نیست ،مـیتـوان بــر
مبنـای منط فازی و طراحی سیستم استنتاج فازی الگوی رفتاری پدیدهها را تحلیم و پیشبینـی
کرد .در سیستمهای اسـتنتاج فـازی بـا مراجعـه بـه خبرگـان ،نظرهـای تخصصـی آنــان دربـاره
متغیرهـــای مــدل در قالــب مجموعــهای از قواعــد فــازی اگــر -آنگــاه دریافــت م ـیشــود .در
سیستمهای مدیریت دانش نیز نقش عامم فردی و انسانی که ماهیت فـازی (غیـر صـفر و یـک)
دارد ،بسیار برجسته است .لذا یک سیستم استنتاج فازی طراحی شـده اسـت .شـرکتهـایی کـه
دارای سیستم مدیریت دانش هستند میتوانند از سیسـتم اسـتنتاج فـازی طراحـی شـده اسـتفاده
کنند و عملکرد آن را در سازمان خودشان بسـنجند .قـوتهـا و ضـعفهـا را شناسـایی کننـد و
جایگاه مدیریت دانش در سازمان خود را تحلیم کنند.
هدف اصلی از تحقی پیش رو ارزیابی عملکـرد سیسـتم مـدیریت دانـش در صـنعت نـرمافـزار
است .بهمنظور دستیابی به هدف اشاره شده ،ابتدا ضمن مرور پژوهشهای پیشین بررسـی جـامش
شاخ

های ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش در ادبیات تحقی انجام میشـود .سـپس بـه

روششناسـی پـژوهش پرداختـه شـده و سیسـتم اسـتنتاج فـازی بـرای ارزیـابی عملکـرد سیسـتم
مدیریت دانش طراحی میشود که مراحم آن بهتفصیم شرح داده شده و ادامه مقالـه حاضـر بـه
یافتههای پژوهش و اعتبارسنجی سیستم اسـتنتاج فـازی طراحـی شـده اختصـاص دارد .شـرکت
همکاران سیستم به دلیم فعالیت در حوزه نرمافزار که مـورد نظـر پـژوهش حاضـر اسـت ،بـرای
مطالعه موردی در نظر گرفته شده است .در پایان نیـز پـس از نتیجـهگیـری ،پیشـنهادهایی بـرای
پژوهشهای آتی مطرح میگردد.
1. Wang & zheng
2. Huo & Zhu
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پیشینه تحقیق
دانش برای سازمان ها منبعی حیاتی قلمداد میشود و مزیـت رقـابتی پایـدار در محـیا رقـابتی و
پویا برای آنها فراهم میآورد (وو و هو  .)4174 ،7سیستم مدیریت دانش ،سیستمی است بـرای
به کار بستن و استفاده از قواعد مدیریت دانش در سراسر فرایند خل  ،انتقال و استفاده از دانـش
در سازمانها (دیمیتریجویچ  .)4172 ،4سیستم مـدیریت دانـش اقـدامهـای بـهکـارگیری دانـش
گذشته سازمان در فرایند تصمیمگیری تعریف میشود کـه بـر اثربخشـی فعلـی و آتـی سـازمان
تأثیر میگذارد (آله و همکاران .)4172 ،9
تحقیقات در زمینه سیستم مدیریت دانش به جهت اینکـه سیسـتمهـای پیچیـده و چنـد سـطحی
محسوب میشـوند ،بایـد جنبـههـای مختلـف آن را م ـم هـم بخشـی دانـش شخصـی ،سـاختار
سـازمانی و فرهنـگ ،سـازگاری بـین فنّـاوری و وظـایفی کـه حمایـت مـیکنـد ،شـاخ

هـای

عملکرد ،مزایای قابم انـدازهگیـری و غیـره را در برگیـرد (فروسـت  .)4172 ،2مفهـوم مـدیریت
دانش بر اهداف استراتژیک سـازمان م ـم نـوآوری ،عملکـرد بهتـر ،مزیـت رقـابتی و همچنـین
داستانهای موفقیت و آموخته ها ،تمرکز دارد .سیستم مدیریت دانش میتوانـد نقـش مهمـی در
ارتقاء عملکرد سازمانی و فردی ایفا کند .سرمایهگذاریهای کالن در زیرساخت فنّاوری بـرای
سیستم مدیریت دانش به عنوان حافظه سازمانی انجام شده است .بـااینحـال در مـورد بازگشـت
ســرمایه در زمینــه سیســتمهــای مــدیریت دانــش در ارتبــاط بــا اثــر آن بــر کارکنــان و عملکــرد
سازمانی ،اطالعات کمی وجود دارد (شاردا و همکاران  .)4172 ،5در ادامه برخی پـژوهشهـای
خارجی و داخلی مرتبا موردبررسی قرار میگیرد.
پژوهشی ابتدا بهطور خالصه به بررسی پژوهشهای حوزهی ارزیـابی عملکـرد مـدیریت دانـش
پرداختــه اســت .ســپس روش جدیــدی بــرای تعیــین وزن و ترکیــب بــا روش ارزیــابی ادغــام
نامشخ

برای عملکرد مدیریت دانش پرداخته است .سپس روش جدید و یک امکـانسـنجی
1. Wu & Zhu
2. Dimitrijevic
3. Ale et al.
4. Frost
5. Sharda et al.
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شده است و کاربرد حوزه ارزیابی عملکـرد مـدیریت دانـش بـا نتـای مقایسـه

شده است .در این پـژوهش دانشـمندان داخلـی و خـارجی بـر اهمیـت مـدیریت دانـش تأکیـد
کرده اند و ارزیابی عملکرد مدیریت دانش را بهعنـوان بخشـی از مـدیریت دانـش مـدنظر قـرار
دادهاند .به عنوان نتیجه بیان شده است که روشهای ارزیابی عملکرد مدیریت دانش کـه بـرای
تعیین وزن در مقایسه با روش م ل ـی فـازی ،فراینـد تحلیـم سلسـله مراتبـی معرفـی شـده اسـت،
عملیاتیتر و علمیتر است .در مقایسه با فرایند تحلیم سلسله مراتبی این روش ابهـام موجـود در
یهن افراد را نیز مدنظر قرار میدهد بنابراین منطقیتر به نظر میرسد (وانگ و هنگ.)4171 ،
پژوهشی به ارزیابی فرآیندهای مدیریت دانش با استفاده از منط فازی پرداختـه اسـت .در ایـن
پژوهش بیان شده است که مدیریت دانش بهعنوان مسئلهای است که در فعالیتهای آگاهانـه و
غیرآگاهانه و روزانه انسانها بـه امـری روتـین تبـدیم شـده اسـت .فعالیـتهـایی کـه مـرتبا بـا
مدیریت دانش هستند عموماً به عنوان فرآیندهای مـدیریت دانـش شـناخته مـیشـوند؛ ماننـد بـه
اشتراک گذاری تجربه و دانـش در میـان همکـاران ،نـوآوری محصـویت ،اسـناد و مـدارک و
پروههها .بدین منظور جهت بهبود فرآیندهای مدیریت دانش نیاز است تـا فراینـدهای مـدیریت
دانش بهطور مداوم ارزیابی شود .این پژوهش بهمنظور مقابله با محـدودیتهـای ابهـامآمیـز در
طول فرآیندهای ارزیابی از منطـ فـازی اسـتفاده کـرده اسـت کـه بـهمنظـور تجزیـهوتحلیـم از
نرم افـزار متلـب اسـتفاده کـرده اسـت .بـرای ایـن منظـور از روش تحقیـ توصـیفی – پیمایشـی
استفاده شده اسـت .یافتـه هـا حـاکی از آن اسـت کـه مـدل فـازی ارائـه شـده در ایـن پـژوهش
بهگونهای است که روشهای انعطافپذیری در ارزیابی فرآیندهای مدیریت دانش و همچنـین
معرفی طیف گسترده ای از متغیرهای زبانی جهـت تغییـر مـدل ،فـراهم کـرده اسـت .ازآنجاکـه
بسیاری از این شاخ

ها و معیارهـا مـورد اسـتفاده یهنـی هسـتند و انـدازهگیـری آنهـا دشـوار

است; منط فازی این امکان را فراهم می کند تـا تصـمیم گیرنـدگان بتواننـد سیسـتم را ارزیـابی
کنند .درنهایت بیان شده است که مدیریت دانـش یکـی از طـرحهـای امیدوارکننـده در دنیـای
آشفته امروزی است و شرکتها در حصول اطمینان در خصوص تالششان در ترکیـب دانـش و
استراتژیها موف کسب وکار یاری میکند .بهمنظور بهبود مدیریت دانش ،شـرکتهـا بایسـتی
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بر نقاط ضعف و نقاط قوت خود در این زمینـه اشـراف پیـدا کننـد تـا بتواننـد وضـعیت خـود را
بهبود بخشند (لی و وانگ .)4173 ،7
پژوهشی به ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش بر اسـاس کـارت امتیـازی متـوازن پرداختـه
است .در این پژوهش بیان شده است که سیستم ارزیـابی عملکـرد روش اصـلی بـرای سـنجش
نتای مدیریت دانش کسب وکارها است .در این پژوهش ابتدا خالصهای از عملکـرد مـدیریت
دانش ارائه شده است و سپس مشکالت موجود در این حوزه بررسی شده اسـت .سـازه سیسـتم
مدیریت دانش با استفاده از کارت امتیازی متوازن ارزیابی شده است .درنهایت سیستم ارزیـابی
عملکرد وزن دهی شده است .بر اساس کارت امتیازی متوازن ،عملکرد سیستم بـا بـهکـارگیری
روش تحقی کمی از نو توصیفی پیمایشی به ارزیابی عملکرد مـدیریت دانـش پرداختـه شـده
است .یافتهها بیانگر این است که سـاخت سیسـتم ارزیـابی عملکـرد مـدیریت دانـش مبتنـی بـر
چارچوب مدیریت دانش بر عوامم ،منابش و انوا فعالیتهای مدیریت دانش تأثیرگـذار اسـت.
ولی به دلیم اینکه بهطور جامش همـه مـوارد در نظـر گرفتـه نشـده اسـت در ایـن خصـوص خـ
پژوهشی وجود دارد .همچنین بیان شده است که ارزیابی عملکـرد مـدیریت دانـش و عملکـرد
کسب وکار را نبایستی یکسان در نظر گرفت .به همین دلیم از ابزار کارت امتیازی متوازن بـرای
طراحی سیستم ارزیابی منطقی ،جامش و عملی استفاده شده است (هو و هو.)4172 ،
در پژوهشی به طراحی و ارائه یـک سیسـتم اسـتنتاجی فـازی جـامش از مجموعـه عوامـم مهـم و
اثرگذار بـر موفقیـت پیـاده سـازی سیسـتم برنامـهریـزی منـابش سـازمان بـرای ارزیـابی و ارتقـای
پیاده سازی این سیستم در سـازمان اسـت .بـه ایـن منظـور شـاخ

هـای تأثیرگـذار بـر موفقیـت

پیادهسازی و استقرار سیستم برنامهریزی منـابش سـازمان پـس از بررسـی وسـیش و جـامش مقـایت
معتبر داخلـی و بـین المللـی اسـتخراج شـده اسـت کـه بـهوسـیله خبرگـان ایـن حـوزه بررسـی و
امتیاز دهی میشود .در ادامه این سیستم فازی با استفاده از رویکرد ایجاد سیسـتم اسـتنتاج فـازی
به منظور ارزیابی میزان موفقیت استقرار سیستم برنامه ریـزی منـابش سـازمان طراحـی شـده اسـت.
یافته های پژوهش مشتمم بر شناسایی مهمترین عوامم مؤثر بر ارزیـابی میـزان موفقیـت اسـتقرار
1. Lee & Wong
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این سیستم در سازمانهای داخلی است .سیستم ارائه شـده بـرای سـازمان ایـن امکـان را فـراهم
میکند که با توجه به شرایا داخلی و محیطی خود و بر مبنای مهمترین شـاخ

هـای مـؤثر در

پیادهسازی سیستم برنامهریزی منابش سازمان ،احتمال موفقیت خود را در پیادهسازی سیسـتمهـای
مدیریت منابش سازمان بسنجد و از ایـن طریـ احتمـال شکسـت خـود را در اجـرای ایـن طـرح
کاهش دهند .سیستم فازی مطرح شده در این پژوهش می تواند برای شبیهسازی محاسـبه میـزان
موفقیت سازمانها در پیادهسازی سیستم برنامهریزی منـابش انسـانی پـیش از نصـب و راهانـدازی
آن و یا برای ارزیابی میزان موفقیت سـازمان پـس از پیـاده سـازی آن اسـتفاده شـود (سـهرابی و
همکاران.)7937 ،
در پژوهشی مدلی جامش شامم عوامم مؤثر بر انتخاب خدمات بانکداری الکترونیکـی از طریـ
یک بررسی گسترده ادبیات موضو ارائـه شـده اسـت .سـپس بـا تعریـف مجموعـههـای فـازی
عوامم مؤثر بر انتخاب خدمات بانکداری الکترونیـک بـر اسـاس نتـای پـژوهش یعنـی کیفیـت
خدمات ارائه شده و میزان اعتماد به آن ها ،کیفیت دسترسـی بـه اطالعـات ،سـهولت اسـتفاده از
خدمات و میزان پاسخگویی ارائهدهنـده خـدمات و همچنـین توابـش عضـویت و قواعـد فـازی،
سیستم استنتاج فازی سنجش میزان رغبت بـه اسـتفاده از خـدمات بانکـداری الکترونیـک بـرای
بانک های ایرانی طراحی شده است .در پایان میزان رضایت از خدمات الکترونیکی بانک سـپه،
نخستین بانک ایرانی از طری این مدل مورد سنجش قرار گرفتـه اسـت .در ایـن پـژوهش بیـان
شده است که رشد و توسعه اسـتفاده از اینترنـت و خـدمات الکترونیکـی در صـنعت بانکـداری
دنیا و بهویژه در کشور ما اهمیت ویژهای پیدا کرده است (رسولی و مانیان.)7937 ،
پژوهشی به ارائه مدلی مبتنی بر سیستم اسـتنتاج فـازی بـرای ارزیـابی توانمندسـازهای مـدیریت
دانش بوده است .برای این منظور نخست مدل اولیه تحقی بر اسـاس مطالعـه و بررسـی ادبیـات
تحقی تدوین شده و در مرحله بعدی ،این پیش مدل در اختیار خبرگان قرار داده شـده اسـت و
پس از اعمـال اصـالحات مبتنـی بـر اجمـا نظـر خبرگـان و تکنیـک دلفـی فـازی ،مؤلفـههـا و
شاخ

های مدل پژوهش نهایی شد .فرهنگ ،سـاختار ،فنـاوری اطالعـات و رهبـری بـهعنـوان

ابعاد توانمدسازها در نظر گرفتـه شـدند .سـپس بـرای گـرداوری اطالعـات و اسـتخراج قـوانین
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سیستم استنتاج فازی-مبتنی بر دانش و تجربیات خبرگان است -با آنها مصاحبه شد .بـا مقـادیر
بــهدســتآمــده از سیســتمهــای اســتنتاج فــازی طراحــی شــده ،بررســی و ارزیــابی وضــعیت
توانمدسازهای مدیریت دانش سازمان مـورد نظـر امکـان پـذیر خواهـد بـود .پـس از طراحـی و
اعتبــار ســنجی سیســتم بــرای انــدازهگیــری شــاخ

هــا و توانمندســازهای مــدیریت دانــش

(ورودی های سیستم اسـتنتاج فـازی) در بانـک پاسـارگاد ،از پرسشـنامه اسـتفاده شـد .در مـورد
بانک ،خروجی سیستم نشـان دهنـده آن اسـت کـه وضـعیت توانمندسـازهای فرهنـگ ،سـاختار
سازمانی و رهبری در سطح متوسا و توانمندساز فناوری اطالعـات در سـطح بـه نسـبت بـاییی
قرار دارند .نتای ایـن پـژوهش نشـان داده اسـت کـه وضـعیت مؤلفـههـای فرهنـگ (متوسـا)،
ساختار (متوسا) ،فناوری اطالعات (به نسبت بای) و رهبری (متوسا) ،خروجی نهایی سیسـتم،
یعنی توانمندسازهای مدیریت دانش در بانک پاسارگاد ،متوسا ارزیـابی شـده اسـت .شـاخ
دسترســی بــه نــرمافــزار ،ســختافــزار ،شــبکه و سیســتمهــای اطالعــاتی ،قــویتــرین و شــاخ
مستندسازی ضعیفترین شاخ

ها در این بانک هستند (شفاعت و دیگران.)7931 ،

پژوهشی به ارائه رویکرد جدیدی برای ارزیـابی سیسـتمهـای مـدیریت دانـش بـا روش تحلیـم
رابطهای خاکستری پرداخته است .با توجه به سرمایهگذاری انبوهی کـه اخیـراً سـازمانهـا بـرای
اکتساب دانش و بهرهوری سرمایه فکری ،روی سیستمهایی کـه بعضـاً اثـربخش نیسـتند ،انجـام
میدهند ،ضرورت ارزیابی موفقیت ابتکارات دانشی نمود می یابد .مهمتـرین دانـشافزایـی ایـن
مقاله ارائه رویکـردی نـوین در ارزیـابی سیسـتم هـای مـدیریت دانـش اسـت .ایـن رویکـرد دو
متدولوهی پرکاربرد مدیریتی ،عوامم حیاتی موفقیت و تحلیـم رابطـه ای خاکسـتری را ترکیـب
می کند .از عوامم حیاتی موفقیت برای تعریف معیارهای ارزیابی و از رویکرد تحلیـم رابطـه ای
خاکســتری بــرای امتیــازدهی ابتکــارات دانشــی اســتفاده مــیشــود .جامعــه آمــاری پــژوهش،
شرکتهایی هستند که در آنها پروهه مدیریت دانش پیادهسازی شده اسـت .در ایـن پـژوهش
بیان شده است که با توجه به محیا متغیر و پویای امروزی ،شرکتهای موفـ آنهـایی هسـتند
که به طور مستمر داراییهای دانشی خود را برای دستیابی به اهداف و رسیدن به عملکـرد بهتـر،
مدیریت و یکپارچه میکنند؛ بنابراین ،در سالهای اخیر بسیاری از سازمانها با چـالش ارزیـابی
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سیستم های مدیریت دانش بکار گرفتـه شـده مواجـه انـد .بـا توجـه بـه هزینـههـای هنگفتـی کـه
سال های اخیر در زمینه مدیریت دانش و سیستم های مدیریت دانش پرداخت میشـود ،مـدیران
و محققـان تـالشهـای قابـمتـوجهی را بــرای ارزیـابی موفقیـت و اثربخشـی مـدیریت دانــش و
سیستمهای مدیریت دانش انجام دادهاند .یافتهها بیانگر ایـن اسـت کـه مطـاب بـا ایـن رویکـرد
همراستایی استراتژیک مدیریت دانـش و کسـبوکـار ،کیفیـت سیسـتمهـای مـدیریت دانـش،
کیفیت دانش ،رضایت کاربر ،مدیریت اسناد ،ارتباطات ،پشتیبانی مدیریت ارشـد و فرهنـگ از
عوامم مهم در ارزیابی ابتکارات دانشی در سازمان ها هستند .قابلیت کاربرد رویکـرد پیشـنهادی
با تحلیم دادههای پن شرکت کاربر سیستمهای مدیرت دانش بـا محوریـت فنـاوری اطالعـات
نشان داده شده است (مؤمنی .)7931 ،در پژوهشهای بررسـی شـده اهمیـت ارزیـابی مـدیریت
دانش و مفید بودن سیستم استنتاج فازی در اینگونه ارزیابیها قابممشاهده است.
در پـژوهش حاضـر تـالش شـده اسـت تـا بـر اسـاس منـابش موثـ و معتبـر ،نسـبت بـه شناسـایی
مجموعهای از عوامم ارزیابی عملکرد که از مطالعه کامم و دقی ادبیات موضـو در خصـوص
سیستم مدیریت دانش استخراج شده ،اقدام شود .بـا انجـام مطالعـات گسـترده ،ایـن عوامـم بـه
شرح جدول  7از منابش متعدد و بر اساس بیشترین تکرار شناسایی شدهاند:
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جدول  -1عوامل و شاخصهای جمعآوریشده ارزیابی سیستم مدیریت دانش
عامل سنجش

شاخص سنجش

منابع اشاره شده
جنکس و همکاران 4113 ،7؛ چن و فونگ 4175 ،4؛ لی و

عوامل سازمانی

فرهنگ
حمایت مدیریت ارشد
استراتژی سازمان
ساختار سازمانی

همکاران 4173 ،9؛ پاتیم و کانت 4172 ،2؛ لیندنر و والـد ،5
4177؛ دونــات و گــوادامیالس 4171،3؛ بیکســلر 4114 ،1؛
جامی پـور و شـرکت7932،؛ مـومنی و همکـاران7931،؛
جنکس و اولفمان 4115 ،3؛ میگـدادی 4113 ،3؛ چانـگ و
وانـــگ 4113 ،71؛ اهمـــز و ینگـــن 4114 ،77؛ وانـــگ و
چانگ 4111 ،74؛ لوپز و همکاران 4113 ،79

آموزش
عوامل فردی

مشارکت کارکنان
دانــش و آگــاهی نســبت بــه
سیستمهای مدیریت دانش
مقاومت در برابر تغییر

جــامی پـــور و شــرکت7932،؛ پاتیـــم و کانـــت4172،؛
میگـــدادی4113 ،؛ اهمـــز و ینگـــن4114 ،؛ وانـــگ و
همکــاران 4173 ،72؛ وانــگ و چانــگ4111،؛ چانــگ و
وانگ ،4113 ،مخصوصی و همکاران 4179 ،75

1. Jennex et al.
2. Chen & Fong
3. Lee et al.
4. Patil & Kant
5. Lindner & Wald
6. Donate & Guadamillas
7. Bixler
8. Jennex & Olfman
9. Migdadi
10. Chang & Wang
11. Ehms & Langen
12. Wang & Chang
13. López et al.
14. Wang et al.
15. Makhsousi et al.
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اطالعات

عوامل زیرساخت فناوری

کاربرپسند بودن
امنیت داده و اطالعات
روشهای ارتباط و همکاری
میزان یکپارچگی سیستمهای
سازمانی
کیفیــــت دانشعاطالعــــات
بهدستآمده از دستگاهها

فرایند مدیریت دانش

فرآیند مدیریت دانش

اکتساب دانش
انتقال دانش
خل دانش

75

جامی پور و شرکت7932 ،؛ تور و همکاران 4173 ،7؛ سن
و باراســـلی 4171 ،4؛ چـــن و فونـــگ4175 ،؛ پاتیـــم و
کانت4172،؛ جنکس و اولفمان 4115 ،9؛ لینـدنر و والـد،
4177؛ وانگ و چانگ4111،؛ چانـگ و وانـگ4113 ،؛
لوپز و همکاران4113 ،؛ شر و لی 4112 ،2؛ مخصوصـی و
همکاران4179 ،
وانگ و همکاران4173 ،؛ لی و همکاران4172 ،؛ چـن و
فونگ4175 ،؛ هونگ و همکاران4177 ،؛ لیندنر و والـد،
4177؛ میگدادی4113 ،؛ اهمز و ینگن4114 ،؛ جامی پور
و شرکت7932،

کارکرد سیستم مدیریت دانش

مدیریت مستندات
همکاری

انگای و چان4115 ،؛ بویوکوزکـان و همکـاران 4177 ،5؛

ارتباط

مؤمنی و همکاران7931 ،؛ لیوهو 4115 ،3؛ لینـدنر و والـد،

مدیریت جریان کار

 ،4177جنکس و اولفمان4115 ،

مقیاسپذیری

مومنی و همکاران ()7931

پورتال
بازیابی اطالعات

فواید

اقتصادی/هزینه

وانگ و همکاران4173 ،؛ سن و باراسلی4173 ،؛ لیـوهو،
هزینه سرمایه
هزینه عملیاتی

4115؛ انگای و چـان4115 ،؛ بویوکوزکـان و همکـاران،
4177

1. Touré et al.
2. Şen & Baraçlı
3. Jennex & Olfman
4. Sher & Lee
5. Büyüközkan et al.
6. LIUXue
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درمجمو شش عامم مطرح شده در جدول  7شناسایی شـد کـه بـرای هرکـدام شـاخ
استخراج گردید .این شاخ
مورد تائید قرار گرفتند و شاخ

هـایی

ها طی چند جلسـه مصـاحبه بـا خبرگـان حـوزه صـنعت نـرمافـزار
های غیر مرتبا حذف شدند در ادامـه روش تحقیـ پـژوهش

یکر شده و نسبت به طراحی و اعتبارسنجی سیستم استنتاج فازی بر مبنای این شـاخ

هـا اقـدام

شده است.

روششناسی تحقیق
تحقی حاضر بر اساس هدف تحقیـ از نـو کـاربردی و بـه لحـا گـردآوری داده هـا از نـو
کمی است .همچنین ،از روششناسی علم طراحی برای پیشـبرد گـامهـای تحقیـ بهـره گرفتـه
شده است .این روش با تأکید بر ارائه راهکار جهت حم مسئله ،تالش دارد تـا اصـول علمـی را
در راستای رفش مشکالت و معضالت حوزه پژوهشی قرار دهـد .در ایـن روش کـه توضـیح آن
در ادامه یکر میشود ،تأکیدی بر روشی خاص وجود ندارد و محق بنـا بـر اقتضـائات تحقیـ ،
اقدام به انتخاب روش مناسب مینماید .علم طراحی ،روش تحقیـ در سیسـتمهـای اطالعـاتی
است که به مراحم ساخت و توسعه سیستم ،اعم از تحلیم ،طراحی و پیـادهسـازی مـیپـردازد
(هفنر و همکاران .)4111 ،7
روش تحقی علم طراحی یک روش علمی ساختیافته و پذیرفته شده برای پـژوهش و تحقیـ
در حوزه سیستمهای اطالعاتی است که "پفرز و همکاران" نیز یک چارچوب فراینـدی مـدون
و مشخ

را برای طراحی کالن مدلها و ایدههای نو در شش گام ،برای آن ارائه دادهانـد کـه
4

به شرح زیر است (پفرز و همکاران :)4111 ،

 گام  -7شناسایی مشکم و انگیزه :مشکم چیست؟ -تعریف مسئله پژوهش و توجیه راهحم
 گام  -4تعیین اهداف راهحم :چگونه مشـکم حـم خواهـد شـد؟ -عـالوه بـر اهـداف عمـومی

مانند امکانسنجی و عملکرد ،چه معیاری باید توسا راهحم پیشنهادی حم شود؟
1. Hevner et al.
2. Peffers et al.
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 گام  -9طراحی و توسعه :ایجـاد یـک محصـول فـراورده کـه مشـکم را حـم مـیکنـد .ایجـاد
مدلها ،روشها و یا نمونههایی در راستای کمکی که پژوهش خواهد کرد.

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

چند نمونه از مشکمها.

 گام  -5ارزیابی :فرآورده تا چه میـزان درسـت کـار مـیکنـد؟ مشـاهده و انـدازهگیـری اینکـه

فرآورده تا چه میزان از یک راه حم مشکم پشتیبانی میکند.

 گام  -3ارتباطات :برقراری ارتباط بـین مشـکالت و راه حـم آنهـا و بررسـی میـزان اثربخشـی

راهحمها برای محققان و مخاطبان دیگر.
تحقی حاضر با پیروی از این گامها به دنبال طراحی یک سیسـتم اسـتنتاج فـازی بـرای ارزیـابی
عملکرد سیستم مدیریت دانش است .در انتهای پژوهش فعالیتهای انجام شده بـا ایـن گـامهـا
تطبی داده خواهد شد تا مسیر طی شده در پژوهش واضح باشد.
جامعه آماری در این پژوهش شامم خبرگانی با پیشزمینـه فعالیـت در حـوزه سیسـتم مـدیریت
دانش و آشنا با صنعت نرمافزار است .این متخصصین از طری جسـتجو در سـطح دانشـگاههـا و
شرکتهای نرمافزار ی دارای سیستم مدیریت دانش شناسـایی شـدند .جهـت انتخـاب خبرگـان
تحصیالت مرتبا با مدیریت دانش یا سابقه کـاری بـیش از سـه سـال در ایـن حـوزه و آشـنا بـا
مفاهیم و کارکردهای مدیریت دانش در شرکت مدنظر بوده است .روش نمونهگیـری ،نظـری
یا قضاوتی با توجه به جامعـه محـدود در دسـترس اسـت .در ایـن پـژوهش بـهمنظـور اسـتخراج
عوامم ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش و تدوین مبانی کلی پژوهش ،روش کتابخانـهای
استفاده شده است .در این راستا منابعی مانند کتابها ،مقالهها ،سایتها ،پایاننامههای فارسی و
یتین مطالعه و بررسی شـده اسـت .در مرحلـه بعـد از مصـاحبه (بـرای شناسـایی شـاخ

هـا و

عوامم مرتبا با صنعت نرمافزار از نظر خبرگان ایـن حـوزه) و پرسشـنامه اسـتفاده شـده اسـت.
پرسشنامههای تحقی حاضر ،بر مبنای شاخ

های اشاره شـده در ادبیـات موضـو (جـدول )7

طراحی شده است .پرسشنامه اول با هدف طراحی قواعـد سیسـتم اسـتنتاج فـازی طراحـی شـده
است.
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شرکت همکاران سیستم به عنوان بزرگترین شرکت تولید نرمافزار در کشـور ،پویـایی و تغییـر
باییی را در حوزه فعالیت خود پیش رو دارد .بـرای کنتـرل و انطبـاا بـا ایـن تغییـرات ،نیـاز بـه
مجهز کردن خود به جدیدترین ابزارها و فناوریها در حـوزههـای مختلـف کـاری و مـدیریتی
دارد .به دلیم ماهیت فعالیت این شرکت ،شاید بتوان آن را یک شرکت دانشمحور دانست .بـا
توجه به استراتژی گروه شرکتهای همکاران سیستم برای رقابت در عرصه ارائه نـرمافزارهـای
مالی و خدمات پشتیبانی به مشتریان و توجه به این نکته که یکی از عوامـم اساسـی موفقیـت در
این زمینه ،وجود دانش و تجربه سازمانی ،همچنین سرمایههای دانشـی اسـت ،ارزیـابی عملکـرد
سیستم مدیریت دانش در این سازمان امـری سـودمند بـه نظـر مـیآیـد .بـدین منظـور خروجـی
سیستم با نظر خبرگان گروه مدیریت دانش شـرکت مقایسـه شـده اسـت .بـرای بـهکـارگیری و
ارزیابی سیستم استنتاج فازی طراحی شده در شرکت همکاران سیسـتم ،پرسشـنامه دوم طراحـی
شد و بین گروه مدیریت دانش همکاران سیستم توزیش شد.

روش تجزیهوتحلیل دادهها
 استفاده از منطق فازی در ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانشعلت استفاده از منط فازی در این پژوهش ،قضاوتهای یهنـی و بـه کـار بـردن متغیرهـای
زبانی در اک ر معیارهای ارزیابی سیستم مدیریت دانش است .علت اسـتفاده از سیسـتم اسـتنتاج
فازی در میان انوا مختلف روشهای فازی ارائه شده ،هوشمند بودن ایـن روش اسـت .منظـور
از هوشمند بودن ،این است که رفتاری مشابه انسان دارد و همه قواعد تعریف شـده بـرای آن را
بهطور همزمان در نظر میگیرد و این ،همان کاری است که انسان در فعالیتهای روزمره بارهـا
آن را به کار میگیـرد .در تحقیقـات پیشـین و مقـایت معتبـر از روش اسـتنتاج فـازی در زمینـه
ارزیابی حوزههای مختلف استفاده شده و انتخاب این روش کمک میکند تا رویکرد استدیل
و منط انسانی در شرایا عدم قطعیت را بتوان شبیهسازی نمود کـه در اغلـب روشهـای دیگـر
امکانپذیر نیست .نتای این پژوهش میتواند ضمن بهرهمندی محققان در پذیرش صـحیح و
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تداوم استفاده از سیستمهـای مـدیریت دانـش در سـازمانهـای داخلـی ،بـه توسـعهدهنـدگان
سیستمهای مدیریت دانش بهم ابه ابزاری برای ارزیابی سیستمهای مدیریت دانش و شناسایی
ضعفها و قوتهای این سیستمها از دید کاربران ،کمک کند.

 طراحی سیستم استنتاج فازیدر فرایند طراحی سیستم استنتاج فازی پن مرحله شامم :فازی سازی متغیرهای ورودی ،اعمـال
عملگرهای فازی ،استنتاج از مقدمه به نتیجه ،ترکیـب نتـای قـوانین و فـازی زدایـی بایـد انجـام
شود .بهمنظور طراحی سیستم استنتاج فازی ،ابتدا فازی سـازی ،بـه معنـای دریافـت ورودیهـا و
تعیین عضویت آنها به هر یک از مجموعههای فازی از طری توابش عضویت انجام مـیپـذیرد.
سپس پایگاه قواعد طراحی شده و درنهایت خروجی فازی تبدیم به یک عدد قطعی مـیشـود.
در این راستا نرمافزار متلب بهمنظور تحلیم دادهها و طراحی سیستم استنتاج فازی مـورد اسـتفاده
قرار گرفته است.

 ورودی و خروجیدر پژوهش ما ،ورودی سیستم مهمترین عوامم ارزیابی عملکرد سیسـتم مـدیریت دانـش اسـت
که با مطالعه ادبیات پژوهش در تحقیقات مشابه و بررسی نظرات متخصصین و کارشناسـان امـر
در حوزه سیستم مدیریت دانش و صنعت نرمافزار انتخاب شدهاند .مبنـای انتخـاب ایـن عوامـم
پرتکرار بودن آنها بوده است .همانطـور کـه در جـدول  7مشـاهده کردیـد درمجمـو شـش
عامـم ارزیــابی شناسـایی شــدند همچنـین بــهمنظـور ســهولت طراحـی سیســتم اسـتنتاج فــازی و
جلوگیری از پیچیدگی و تعدد قواعد فازی ورودیها با نظر خبرگان در چهـار دسـته قـرار داده
شدند .این عوامم به شرح زیر است:

 عوامم سازمانی و عوامم فردی
 عوامم زیرساخت فناوری اطالعات و کارکرد سیستم مدیریت دانش
 فرایند سیستم مدیریت دانش
 هزینه سیستم مدیریت دانش

فصلنامة مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند -سال ششم ـ شماره 42ـ تابستان 7931

41

خروجی سیستم هم در پژوهش حاضر ،عملکرد سیستم مدیریت دانش است.
در ادامه ابتدا نمای کلی سیستم اسـتنتاج فـازی بـا چهـار ورودی و یـک خروجـی در نـرم افـزار
متلب بهصورت شکم  7نمایش داده شده و سپس نمونهای از توابش عضویت ارائه میشود.

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

به منظور فازی سـازی ورودیهـا شـامم عوامـم سـازمانی و عوامـم فـردی ،عوامـم زیرسـاخت
فناوری اطالعات و کارکرد سیسـتم مـدیریت دانـش ،فراینـد سیسـتم مـدیریت دانـش و هزینـه
سیستم مدیریت دانش و خروجی (عملکرد سیستم مدیریت دانش) از تابش گوسی اسـتفاده شـد.
دامنه توابش بین  1تا  71است .برای هر یک از توابش عضـویت ،سـه عبـارت زبـانی "مطلـوب "،
"نیازمند بهبود " و "نامطلوب " در نظر گرفتـه شـده اسـت .هـر یـک از اعـداد دامنـه توابـش ،بـا
درجهای از عضویت که عددی بین  1تا  7است ،عضو توابش سهگانه اشاره شده در هر مجموعـه
هستند .همان طور که اشاره شد ،برای هـر یـک از مجموعـههـای فـازی ایـن توابـش ،بـهصـورت
جداگانه طراحی شده و مورد برسی قرار گرفتهاند .نمونهای از توابش عضویت در شـکم  4نشـان
داده شده است.

شکل  -2تابع عضویت عوامل سازمانی و عوامل فردی
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 تعریف قواعدبرای طراحی سیستم استنتاج فازی ،نیاز است تا قواعد منط فازی تعریف شوند .ایـن قواعـد در
حقیقت نحوه ارتباط مجموعههای فازی تعریـف شـده در سیسـتم اسـتنتاج فـازی بـا یکـدیگر و
نحوه تأثیرگذاری آن ها بر عملکرد سیستم مدیریت دانش را توصیف مـیکننـد .بـرای طراحـی
اولیه قواعد فازی بر مبنای شاخ

های استخراج شده از ادبیات ،از نظر خبرگـان اسـتفاده شـد.

به منظور بررسی صحت و دقت پرسشنامه ،توسا خبرگان متخص

در حوزه مدیریت دانـش و

همچنین فناوری اطالعات که سالها در این حوزه فعالیت داشتهاند ،مورد بررسـی قـرار گرفـت
و پس از رفش نواقصی که شناسایی گردید ،پرسشنامه نهایی تدوین شد.
شرکت منتخب ،یکی از شرکتهای بزرگ دانـشبنیـان بـا سـابقه تجربـی مطلـوب و مشـتریان
بسیار در حوزه صنعت نرمافزار است و درصد باییی از کارکنان ایـن بنگـاه در سـطح خبرگـی
بای قرار دارند .همچنین سیستم مدیریت دانش سالها است کـه در ایـن شـرکت مـورد اسـتفاده
قرار گرفته و در حدود هفتاد درصـد از کارکنـان سـازمان بـا ایـن سیسـتم بـهطـور مسـتمر کـار
میکنند .به همین جهت ،تجربه بسیار مناسـبی در زمینـه کـار بـا سیسـتمهـای مـدیریت دانـش و
تأثیرگذاری آن بر عملکرد سازمان کسب شده است.
درنهایت از بین تعداد زیادی از قواعـد طراحـی شـده تعـداد چهـم قاعـده کـه منطقـی بـه نظـر
میرسید ،در پرسشنامه مطرح شـده اسـت .در ایـن پرسشـنامه عوامـم ارزیـابی عملکـرد سیسـتم
مدیریت دانش در چهار دسته ،طبقهبندی شدهاند .علـت اسـتخراج ایـن عوامـم نهـایی ،کـاهش
تعداد عوامم برای ایجاد امکان طراحـی سیسـتم اسـت ،زیـرا در صـورت تعـدد عوامـم ،امکـان
ایجاد قواعد اگر -آنگاه در سیستم فازی میسر نشده و تعـداد قواعـد ،غیرمنطقـی و بسـیار زیـاد
خواهد شد .با مراجعه به خبرگان در دسـترس بـرای آزمـون قواعـد ،پرسشـنامه بـین  771نفـر از
خبرگان و متخصصان حوزه مدیریت دانش و فناوری اطالعات شرکت کـه سـالهـای متـوالی
با سیستم کار کرده بودند ،توزیش شد و درنهایت ،به  31پرسشنامه بهطور کامم پاسخ داده شد.
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با استفاده از نـرمافـزار  SPSSاقـدام بـه محاسـبه ضـریب آلفـای کرونبـاخ بـرای تعیـین پایـایی
پرسشنامه اول گردید که بر این اساس ضریب آلفای کرونباخ برای آن برابـر 173ع 1اسـت کـه
نمایانگر پایایی قابم قبول آن است .در این پرسشنامه از طیف لیکرت با مقیاس سهتـایی اسـتفاده
شده است .پس از جمشآوری داده ،برای استفاده از تکنیکهای آماری ابتدا باید نو توزیـش
دادههای جمشآوریشده مشخ

گردد .به این منظور آزمون کولموگروف-اسمیرنوف انجـام

شد .آزمون نرمال بودن ) (k-sبرای توزیش متغیرهای تحقی بهصورت زیر بررسی شد:
 :H0متغیر  iدارای توزیش نرمال است
 :H1متغیر  iدارای توزیش نرمال نیست
اگر مقدار سطح معناداری بزرگتر از مقدار خطا ( )1015باشد ،فرض صفر را نتیجه مـیگیـریم
و درصورتیکه مقدار سطح معناداری کوچکتر از خطا باشد فرض یک را نتیجه میگیریم.
جدول  - 2نتیجه آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق
متغیرi

تعداد دادهها

میانگین

انحراف معیار

قدر مطلق

انحراف مثبت

انحراف منفی

بر اساس نتای آزمون ،مشخ

مقدار آماره z

1

01244

0723

0134

- 0723

1

سطح معنیداری

ق
واعد

3

7
1013333

1

1

7
0942

1

0131

شد که دادههای پـژوهش دارای توزیـش نرمـال هسـتند .پـس از

آزمونهای پارامتریک استفاده خواهد شد .سپس به مقایسه میانگین متغیرهای تحقیـ بـا مقـدار
حد وسا عدد 5ع 7میپردازیم .چون مقدار میانگین یک جامعه با یک عدد مقایسه میشـود از
آزمون تی تک نمونهای  7استفاده میشود .از آزمون تی تک نمونهای برای آزمـون ایـن فرضـیه

1. One- Sample T Test

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

استفاده میشود که آیا یک نمونه مورد نظر به جامعهای با میانگین مشخ
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تعلـ دارد یـا خیـر.

فرضهای آزمون به شرح زیر است:
H 0 :   1.5

H1 :   1.5
با در نظر گرفتن این فرضها تعداد  73قاعده از  21قاعده طراحی شده ،به جامعه مـورد نظـر بـا

میانگین  705تعل داشتهاند که جهت انجام تحلیمهـای بعـدی مشـخ

شـدهانـد .بنـا بـر نتـای

آزمون برای قاعده هایی که در سطح  %35اطمینان (خطا  )%5حد بای م بت و حد پائین م بـت و
آماره تی بیشتر از 33ع 7باشد ،فرض  H1تائید و فرض  H0رد مـیشـود؛ و بـرای قاعـدههـایی
که در سطح  %35اطمینان (خطا  )%5حد بای منفی و حد پائین منفی و آماره تـی کمتـر از 33ع7
باشد ،بنابراین فرض  Hتائید و فرض  Hرد میشود .بر این اساس تعداد  73قاعده فـازی در
1
0
طراحی سیستم به کار گرفته شد .پس از طراحی اولیه بهمنظور بهبود عملکـرد سیسـتم ،وزن هـر
یک از سه حالت ممکن (مطلوب ،نیازمند بهبود و نامطلوب) برای هـر قاعـده محاسـبه گردیـد.
با ضرب  73قاعده در  9حالت ممکن ،پایگاه قواعد این تحقی شامم  52قانون است که از نظر
خبرگان بهدست آمده است .وزن هر قانون برابر با درصـد پاسـخدهنـدگان بـه آن قـانون اسـت.
جدول  4تعدادی از قواعد را بهعنوان نمونه به همراه وزن هر قانون نشان میدهد.
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زن

مطلوب

مطلوب

عوامل فردی

بهبود

عوامللل سللازمانی و نیــــاز بــــه

عملگر

فناوری اطالعات

عوامللل زیرسللاخت

عملگر

مدیریت دانش

فراینللللد سیسللللتم

عملگر

مدیریت دانش

هزینلللله سیسللللتم

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

نیاز به بهبود نیاز به بهبود نیاز به بهبود

نیاز به بهبود نیاز به بهبود مطلوب

مطلوب

مطلوب

و

مطلوب

مطلوب

مطلوب

اگر

دانش

و
اگر

و

و
سیسلللتم ملللدیریت

اگر

مطلوب

آنگاه
و

و

نیاز به بهبود نامطلوب

0.0625
نیاز به بهبود نامطلوب

 52 ،9قانون تعریف شده در نرمافزار را بهصورت تصویری نشان میدهد.

0.2375
آنگاه

مطلوب

اگر

و

و
و

و
و

و

و

آنگاه

0.7
آنگاه

0.1625
و
اگر

و

0.3125
و

و

و

آنگاه
و

آنگاه

0.525
اگر
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جدول  -3قواعد سیستم استنتاج فازی

نمایشگر قواعد در نرمافزار متلب یک نقشه کلی از فرایند استنتاج فازی را نشان میدهد .شـکم

طراحی سیستم استنتاج فازی برای ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش ...
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شکل  -3نمایشگر قوانین نهایی سیستم استنتاج فازی

در شکم  .9هریک از سطرهای نمودار ،نشاندهنده یک قاعده فازی است .همچنین هـر سـتون
این نمودار ،مربوط به یک عامم است .ستون اول سمت چپ تا ستون ماقبـم آخـر نشـاندهنـده
توابش عضویت مربوط به ورودیهاست که قسمت آنگاه (فرض) قوانین را بیان مـیکنـد .سـتون
آخر مربوط به تابش عضویت متغیر خروجی کـه بیـانگر قسـمت آنگـاه (نتیجـه) قـوانین اسـت را
نشان میدهد .ستون آبیرنگ سمت راست ،نشاندهنده حاصم اعمال هریـک از قواعـد فـازی
بر روی هر یک از مجموعههای فازی تعریف شده برای آن قاعده ،طب امتیاز کسبشده بـرای
هریک از عوامم است که بهصورت خودکـار توسـا نـرمافـزار و بـر مبنـای روش مرکـز ثقـم

7

محاسبه شدهاند.
1. Centroid
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در ادامه برای نمونه به بررسی تغییـرات عامـم اول (عوامـم فـردی و سـازمانی) و عامـم چهـارم
(هزینه سیستم مدیریت دانش) نسبت به یکدیگر و تأثیر آنها بر خروجی پرداخته میشود.

شکل  -4خروجی برحسب ورودی اول و چهارم

در شکم  2مشاهده میگردد که عامم هزینه هرچقدر هم که افزایش یابـد ،مـادامیکـه عوامـم
فردی و سازمانی در حد مطلوبی نباشند ،خروجی سیستم به سمت مطلوب بودن میـم نمـیکنـد.
ولی چنانچه عوامم فردی و سازمانی افزایش یابد (بیشتر از  3شوند) ،با افزایش هزینـه خروجـی
سیستم با شیب تندتری به سمت حالت مطلوب میم میکند .بدین مفهـوم کـه تـا زمـانی عوامـم
فردی و سازمانی مساعد نباشند ،سازمان بـا هزینـه کـردن بـرای سیسـتم مـدیریت دانـش ،نتیجـه
مطلوبی نخواهد گرفت .همچنین مشاهده میکنیم از جایی به بعـد بـا افـزایش هزینـه ،عملکـرد
به طور ناگهانی افزایش می یابد .پـس در شـرایطی کـه سـازمان بتوانـد همراهـی افـراد و عوامـم
سازمانی را به دست ب یاورد ،هزینـه زیـاد بـرای سیسـتم مـدیریت دانـش منفعـت زیـادی خواهـد
داشت.
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 اعتبار سنجی سیستماکنون پس از طراحی سیسـتم و حصـول اطمینـان از کـارایی آن ،بـا هـدف "سـنجش اعتبـار "
سیستم استنتاج فازی طراحی شده ،اقدام به ارزیابی سیستم مدیریت دانش در شرکت همکـاران
سیستم شد .بعد از طراحی پرسشنامه دوم ،آن را بین چند تن از خبرگان گـروه مـدیریت دانـش
هـای منتخـب بـرای ارزیـابی عملکـرد سیسـتم

سازمان توزیش نمودیم .در این پرسشنامه شـاخ

مدیریت دانش که با نظر خبرگان این حوزه و بر مبنای پرتکرار بودن در ادبیات تحقی انتخـاب
شده بودند ،به منظور ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش بـه کـار گرفتـه شـدند .در طراحـی
این پرسشنامه طیف  1تا  71برای امتیازدهی استفاده شد و تعداد  45سؤال مطرح شـده اسـت .از
پاسخدهندگان خواستهشده که به هر شاخ
دهند .سپس میانگین امتیاز شاخ

امتیاز مناسـب را در شـرکت خودشـان اختصـاص

های مرتبا با هر عامم محاسبه شد .نتای حاصـم در جـدول

 9خالصه شده است.
جدول  - 4میانگین امتیازات بهدستآمده عوامل ،حاصل نظرسنجی
ردیف
7
4

نام عوامل ارزیابی
عوامم فردی و عوامم سازمانی
عوامــم زیرســاخت فنــاوری اطالعــات و
کارکرد سیستم مدیریت دانش

میانگین امتیاز شاخصها
(ورودی سیستم استنتاج فازی)
1074
304

9

فرایند سیستم مدیریت دانش

3

2

هزینه سیستم مدیریت دانش

3

همچنین با توجه به نتای نظرسنجی امتیاز  1به سیستم مدیریت دانش این سازمان تعلـ گرفـت.
سپس با استفاده از همین ورودیها خروجی سیستم استنتاج فازی طراحی شده محاسبه شـد کـه
در شکم  5قابممشاهده است.
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شکل  -5سیستم استنتاج عملکرد سیستم مدیریت دانش

همانطور که در جدول  2مشاهده میشود با توجه به امتیاز ارزیابی سیسـتم مـدیریت دانـش در
پرسشنامهها که عـدد  1بـود و همچنـین خروجـی سیسـتم بـا اسـتفاده از ورودیهـای حاصـم از
پرسشنامهها که عدد  3031بود ،میتوان بیان کرد که خبرگان مدیریت دانش ،عملکـرد سیسـتم
مدیریت دانش این شرکت را "مطلوب " ارزیابی کردهاند.
جدول  -5امتیاز ارزیابی سیستم مدیریت دانش
ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت
دانش

امتیاز کسبشده از 11

نتای نظرسنجی از گروه خبرگان

1

مطلوب

خروجی سیستم استنتاج فازی

3031

مطلوب

با توجه به اخـتالف نـاچیز بـه مقـدار  1079بـین نتیجـه ارزیـابی سیسـتم مـدیریت دانـش توسـا
خبرگان سازمان که امتیاز  1از  71بـود و خروجـی سیسـتم اسـتنتاج فـازی کـه عـدد  3031بـود،
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میتوان گفت سیسـتم از دقـت بـاییی برخـوردار اسـت و نظـرات سیسـتم و خبرگـان بسـیار بـه
یکدیگر نزدیک هستند که نشانگر اعتبار مناسب سیستم استنتاج فازی است.

نتیجهگیری
در این پژوهش با رویکردی مبتنی بر سیستم اسـتنتاج فـازی اقـدام بـه ارزیـابی عملکـرد سیسـتم
مــدیریت دانــش شــد .بــا توجــه بــه اهمیــت روزافــزون دانــش ،توجــه بــه ایــن موض ـو امــری
اجتنابناپذیر است .برای تحق این هدف سعی بـر طراحـی یـک سیسـتم اسـتنتاج فـازی بـرای
ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش شد .به دلیم نبـودن تحقیقـات جـامش در زمینـه شناسـایی
عوامم مؤثر بر عملکرد سیستم مدیریت دانـش ابتـدا بـا مطالعـه گسـتردهی ادبیـات و بـر مبنـای
پرتکرار بودن شـاخ

هـای ارزیـابی ،ورودیهـای سیسـتم کـه درواقـش شـاخ

هـای ارزیـابی

عملکرد سیستم مدیریت دانش هستند ،استخراج شدند .هدف این است که با مطالعهای جـامش،
ابعاد مختلف ارزیابی سیستم مدیریت دانـش پوشـش داده شـوند و نتـای پـژوهش تـکبعـدی
نبوده و ناظر بر رویکردهای مختلف سازمانها در مدیریت دانـش باشـند کـه گـاهی اوقـات در
تناقض یا تضاد با یکـدیگر هسـتند .بـااینوجـود امکـان مـدیریت ایـن تناقضـات و دسـتیابی بـه
کیفیت مناسب بر اساس منط فازی و سیستم استنتاج فازی وجود خواهد داشت.
در این تحقی درمجمو چهار دسته عوامم ارزیابی مشخ

شـدند .سـپس قواعـد اگـر-آنگـاه

با نظر خبرگـان تعیـین شـده و وارد پایگـاه قواعـد شـد .خروجـی سیسـتم نیـز عملکـرد سیسـتم
مدیریت دانش تعریف شد .این سیستم طراحـی شـده ،بـا ارائـه یـک ارزیـابی جـامش از سیسـتم
مدیریت دانش میتواند به سازمانها در جهت شناخت نقـاط ضـعف و قـوت ،جایگـاه فعلـی و
اتخای تصمیمات آتی کمک کند .بهویژه که اهمیت مدیریت دانش امروزه بیشازپـیش روشـن
شده است .در راستای به کارگیری سیستم حاضر ،پس از تکمیم فراینـد طراحـی سیسـتم ،اقـدام
به سنجش اعتبار سیستم گردید  .بدین منظـور از نظـر خبرگـان گـروه مـدیریت دانـش شـرکت
"همکاران سیستم " کمک گرفته شد .نتـای ایـن نظرسـنجی بـهعنـوان ورودی سیسـتم در نظـر
گرفته شده و خروجی سیستم ،با میانگین نظـر خبرگـان مقایسـه شـد .بـا توجـه بـه نتـای کـه در
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بخش قبم مطرح شد ،میتوان گفت سیستم از دقت بـاییی برخـوردار اسـت .وضـعیت سیسـتم
مدیریت دانش شرکت "همکاران سیستم " نیز بهطور نسبی مطلوب ارزیابی شد .در پایـان بایـد
اشاره کرد که نتای این پژوهش با افزایش تعداد پاسخدهندگان میتواند تعدیم و بهینه شود.
ازآنجاکه فرایند پژوهش مطاب با علم طراحی در نظر گرفته شده است ،میتوان شش گام طـی
شدهی این روش تحقی را بدینصورت بیان نمود:
گام  -7شناسایی مشکم و انگیـزه :مـرور ادبیـات -شناسـایی اهمیـت ارزیـابی عملکـرد سیسـتم
مدیریت دانش
گام  -4تعیین اهداف راه حم :مرور ادبیات -اسـتفاده از روشـی مناسـب بـرای ارزیـابی سیسـتم
مدیریت دانش بر اساس مهمترین عوامم
گام  -9طراحی و توسعه :طراحی سیستم استنتاج فازی با استفاده از نرمافزار متلب
گام  -2نمایش :استفاده از سیستم طراحی شده برای ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانـش در
شرکت¬های فعال در حوزه نرمافزار
گام  -5ارزیابی :دریافت نظر خبرگان
گام  -3ارتباطات :چاپ مقاله
وجه تمایز پژوهش حاضـر بـا سـایر تحقیقـات صـورت گرفتـه در ایـن حـوزه ،طراحـی سیسـتم
استنتاج فازی جهت ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش در صنعت نـرم افـزار اسـت .سیسـتم
استنتاج فازی شامم مجموعه وسـیعی از عوامـم سیسـتمی و غیـر سیسـتمی بـه منظـور ارزیـابی و
تعیین عملکرد سیستم مدیریت دانش است .همچنین اعتبار سنجی سیستم طراحی شـده بـا یـک
سازمان داخلی که ماهول های متعدد این سیستم را پیادهسازی کرده اسـت ،نیـز از نقـاط متمـایز
پژوهش حاضر به شمار میرود .با توجه به اینکـه در تحلیـمهـای نهـایی سیسـتم ،اهمیـت بسـیار
زیاد عوامم سازمانی و فردی در زمینه عملکرد سیستم مدیریت دانش روشن شد ،به سـازمان هـا
توصیه می شود در گام اول همراهی افراد را بـه دسـت آورده و شـاخ

هـای سـازمانی را ارتقـا

دهند .استفاده از مدل فازی این پژوهش برای ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانـش در سـایر
سازمانهای فعال در حوزه نرمافزار و مقایسه نتای آنها با نتای ایـن تحقیـ پیشـنهاد مـیشـود.
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همچنــین درصــورتیکــه بتــوان دادههــای مربــوط بــه کیفیــت مــدیریت دانــش را از ســرورهای
سازمانی استخراج و در سیستمهای فازی عصبی انطباقی وارد نمود ،امکان طراحی سیسـتمهـای
هوشمند بر مبنای شبکههای عصبی که قادر به ایجاد سیستم استنتاج فازی بسیار دقی و کارآمـد
باشند ،نیز وجود خواهد داشت.
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