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  رويکرد با دانشی کارکنان بين دانش برتسهيم مؤثر انگيزشی عوامل بندی اولويت و شناسايی

 (F-MCDM)فازی چندمعياره گيری تصميم

 3رنگریز ، حسن6*ثابت شکیبایی معصومه، 1محمود مدیری
 مدیریت، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران جنوب، تهران، ایراناستادیار دانشکده 1 

 قزوین، ایران)عهده دار مکاتبات( واحد قزوین، دانشگاه آزاداسالمی، كارشناس ارشد مدیریت، 6
 تهران، ایران دانشگاه علوم اقتصادی، دانشکده مدیریت، استادیار 3

 1393مهر: پذیرش ،1393 خرداد: اصالحیه ،1396اسفند : تاریخ دریافت

 چکیده

 ارائهه  اسهت  همننهین بهه    گرفتهه  قرار مطالعه مورد، عوامل این بندیاولویت و سازمان دانشی كاركنان دانش تسهیم بر موثر انگیزشی عوامل شناسایی هدف با پژوهش این

 سازمان پرداخته شده است  فعلی مشکالت بر غلبه منظور به امر، این در هاآن تمایل افزایش و دانشی كاركنان سوی از دانش اشتراک برای مدیران، برای چارچوبی

 قادر را آنها كه چرا است؛ مهم ها سازمان برای دانش تسهیم  كنندمی باز خود كاركنان روی ایویژه حساب خاص،به طور  محور دانش هایسازمان دانشی، اقتصاد در 

 تركیب و شده گذاشته اشتراک به هم با كاركنان تجارب و فردی دانش وقتی زیرا كند؛ می ایجاد رقابتی مزیت و اعتبار ارزش، برایشان و دهند بهبود را خود هایمهارت سازدمی

   آیدمی بوجود نوآوری شود،

-رتبه و معیارها نسبی اهمیت تعیین جهت  است شده استفاده(  F-MCDM) فازی چندمعیاره گیریتصمیم معتبر هایتکنیک از تحقیق سواالت به پاسخ راستای در

 از( دانش تسهیم فرآیند چهارگانه مراحل) مراتبی سلسله مدل هایگزینه بندیاولویت برای نهایت در  است گرفته قرار استفاده مورد فازی  AHP تکنیک هاآن بندی

 همننین  است داده اختصاص خود به را اول رتبه وزن، بیشترین با ،"مدیریت به اعتماد شاخص "بندی رتبه نتایج اساس بر  است شده استفاده فازی  TOPSIS تکنیک

 تسهیم فرآیند مراحل سایر از بیشتر مطالعه، مورد حوزه در "سازی درونی" دانش، تسهیم فرآیند مرحله چهار بر مذكور شاخص 61 از هریک تاثیر میزان بررسی از پس

  است اهمیت دارای دانش

فازی تاپسیس فازی، مراتبی سلسله تحلیل فرآیند معیاره، چند گیری تصمیم دانشی، كاركنان دانش، تسهیم: كلیدي واژگان

 مقدمه -1
 روبرو مختلفی هایچالش با را هاسازمان امروز، دنیای در سریع تغییرات

 هایفناوری و مدیریتی ابزارهای كمک به پیشرو هایسازمان  است كرده

 سازمانی اهداف به لهنی جهت در شده ادهایج هایفرصت از نهنوی

 دانش، مدیریت  ابزارهاست این از یکی دانش مدیریت  كندمی برداریبهره

 ناملموس دارایی این است، سازمان نامرئی هایدارایی از ارزش ایجاد فرآیند

"دانش"
 سازیپیاده با كه اندرسیده نتیجه این به هاسازمان دارد؛ امروزه نام1

 عملکرد بهبود جهت در فکریشان هایظرفیت از توانندمی دانش مدیریت

"دانش تسهیم" فرایند، این در ].11[كنند استفاده سازمانی
 بخش 6

 مدیریت در دانش تسهیم نقش  است دانش مدیریت تصویر از بزرگی

 وجود كه معتقدند اندیشمندان از بعضی كه است مهم قدرآن دانش

 دانش مدیریت و است دانش تسهیم از پشتیبانی برای 3"دانش مدیریت"

  انددانسته دیگران با خود دانش تسهیم به افراد برانگیختن با مترادف را

                                                           
*m.shakiba65@yahoo.com 

1- Knowledge 
2- Knowledge sharing 

3- Knowledge management 

 دانش مبادلۀ و انتقال منظور به مندنظام فعالیتی توانمی را دانش تسهیم

 بدون افراد ].16 [كرد تعریف سازمان یا گروه یک اعضای میان تجربه و

  گذارند نمی اشتراک به را خود دانش احتماالً ،قوی شخصی انگیزشِ

 تأثیر تحت را افراد بین دانش گذاری اشتراک كه انگیزشی عوامل توان می

 دانش كه آنجا از؛ ]63[كرد تقسیم بیرونی و درونی عوامل به دهند می قرار

 از افزاییهم تركیب نیز آن مدیریت است، آشکار و پنهان بُعد دو دارای

 قابلیت با آمیخته اطالعاتی فناوری قابلیت اطالعات، و داده پردازش

 هنگامی" :داردمی اظهار مایو ].19 [است موجود افراد خالق و ابتکاری

 دنبال به انسانی منابع اداره كند،می ترک را سازمان كاركنان، از یکی كه

 این به هرگز اما رودمی آن مشابه چیزهایی یا و اختیار در اتومبیل كلید

 سازمان مالی سرمایه از بیش دهدمی دست از آننه ارزش كه اندیشدنمی

 ].19[ "است

 به كاركنان بیشتر ترغیب برای سازمان در انگیزه اشاعه و دانش تسهیم

 دانش كه آنجا از  است ضروری و ناپذیراجتناب امر، این شمردن مهم

 مزید و هاآن مزیت عامل خود كاركنان مهارت و تجربه و ذهن در نهفته

 شود؛می محسوب خدماتی سازمان یک خصوصا سازمان، یک كاركنان ارزش
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 در موجود عملی خالء تا كندمی كمک انپژوهشگر به موضوع این بررسی

 كاركنان بین دانش تسهیم بر مؤثر انگیزشی عوامل شناسایی و بررسی

 عوامل شناسایی اهداف با پژوهش این  كند پر بانکی نظام در را دانشی

 این بندیاولویت و سازمان دانشی كاركنان دانش تسهیم بر موثر انگیزشی

 سوی از دانش اشتراک جهت مدیران برای چارچوبی ارائه و عوامل

 بر غلبه منظور به امر، این در هاآن تمایل افزایش و دانشی كاركنان

  است گرفته قرار مطالعه مورد سازمان فعلی مشکالت
 

 پژوهش ادبيات.  2

 دانش تسهیم و دانش. 1-2
 ، 5دانشی كار ،9دانشی كاركنان مانند جدیدی مفاهیم اخیر هایسال در

 از جدیدی نوع ایجاد از خبر، 1دانش مدیریت و 2دانشی هایسازمان

 حاكمیت ذهن قدرت بازو، قدرت جای به هاآن در كه دهدمی هاسازمان

 از تواندمی كه یابدمی دست هاییتوانمندی به دانشی سازمان  دارد

 امروز موفق هایسازمان اغلب  بسازد عظیمی قدرت اندک نیرویی

 نه اند،بوده موفق كارشان نیروی تجارب و هامهارت خاطر به كه انددریافته

  ]8[اندداشته اختیار در كه فیزیکی هایدارایی خاطر به

 باورهای و هاارزش با متقابل ارتباط در زیرا ؛دارد فردی ماهیتی ،دانش

 بافت در دانش همننین  دارد قرار دیگران و جهان از هاآن ادراک و افراد

 از معنادارتر و ترغنی دانش  شودمی ظاهر فردی بین روابط زمینه و

 در آن تصرف و تسخیر و دانش كردن ساختارمند طبعاً  است اطالعات

 دانش، ].1 [است پذیرامکان سختی به آن انتقال و است دشوار ماشین

 فهمیده دانش  است زمان طول در شده آموخته هایدرس و فهم ها،ایده

 یادگیری، بصیرت، استدالل، تجربه، طریق از را دانش فرد، و شودمی

 با را خود دانش دیگران كه هنگامی  آوردمی دست به شنیدن و خواندن

 دانش كه هنگامی و یابدمی گسترش افراد دانش كنند،می تسهیم افراد

 از یکی ].9[شودمی ایجاد جدید دانش شود تركیب دیگران دانش با فرد

 ارائه 8پوالنی توسط و 1998 سال در دانش مورد در هابندیتقسیم اولین

 بندی تقسیم 10آشکار دانش و 9پنهان دانش دسته دو به را دانش وی  شد

 و دارد كدگذاری قابلیت كه است دانشی آشکار؛ یا ریحهص دانش: نمود

 كاال، خصوصیات شکل به نیز و اعداد و كلمات شکل به توانمی

 دانشی ،پنهان یا ضمنی دانش ولی  كرد تبدیل كار قواعد و هادستورالعمل

 به  نمود كدگذاری و مستند را آن توانمی سختی به كه است شخصی

 از ناشی بیشتر دانش نوع این  است مشکل بسیار آن انتقال دلیل همین

  ]11[است كاركنان هایمهارت و تجارب

                                                           
4- knowledge Worker 

5- Knowledge work 
6- Knowledge organization 

7- Knowledge management 

8- Polanyi 
9- Tacit knowledge 

10- Explicit knowledge 

 باید سازمان یک چالش مهمترین كه معتقدند ،(6006) 11آندریانی و هال

 مورد آشکار دانش و افراد توسط شده ایجاد پنهان دانش بین توازن ایجاد

 را سازمان دانش كه معنی این به باشد؛ موثر ارتباط برقراری برای نیاز

 ترک را جا آن كه افرادی دانش حفظ طریق از سازمان تا كرد تصریحی

 طریق از معتقد است ،(6001) سونگ  شود داشته نگه محفوظ كنندمی

 بخشیده، بهبود را كارایی توانندمی هاسازمان اثربخش، دانش تسهیم

   دهند كاهش را اطمینان عدم از ناشی هایریسک و آموزشی هایهزینه

 رفتارها از ایمجموعه عنوان به را دانش تسهیم ،(6003) 16كلوی و كانلی

 و است؛ دیگران به نسبت كمکی یا اطالعات تبادل مستلزم كه دانستند

 توسط اطالعات ساختن مهیا مستلزم كه است اطالعات انتقال از جدا این

 فعالیت كه دانش تسهیم برخالف  است سازمان در كاركنان برای مدیریت

 بخش در  باشد ناخواسته است ممکن اطالعات تسهیم است، جانبه دو

 اهمیت دارای خصوصی بخش در كه آنقدر هاسرمایه و كاالها ،دولتی

 عنوان به  كه است دانش این بلکه شوند؛نمی شمرده مهم هستند،

 هایسازمان اثربخش ارائه و كاركرد  شودمی شناخته رقابتی عامل مهمترین

 خصوصی هایشركت  است دانش موثر و بجا دقیق، انتشار گرو در دولتی

 خدمات و كاال با رقابت در مستقیماً كه پردازندمی خدماتی و كاال تولید به

  ]66و  60 [است دولتی بخش

 كاركنان دانش عمل، ابتکار با كه هستند این نیازمند دولتی هایسازمان

 عمومی بخش به خدمات ارائه صورت این غیر در زیرا كنند؛ حفظ را ارشد

 تقریباً امروزه كه كندمی بیان دانش مدیریت  شد خواهد مشکل دچار

 كه معنا این به هستند، "محور دانش" كار انجام مستلزم امور تمامی

 هر در فرد هر هایفعالیت مهمترین از یکی دانش كاربرد و تسهیم خلق،

  ]18[است سازمان

 دانش تسهیم انگیزشی عوامل. 2-2
 دانش سازمان یک هایویژگی جمله از معتقدند( 6000) 13دایر و نوبکا

 تسهیم به ایشان تشویق و كاركنان انگیزش برای سازوكاری یافتن محور،

 قرار حمایت مورد دانش تسهیم آن در كه فضایی ایجاد بدون  است دانش

 آید، وجود به كاركنان در دانش تسهیم برای الزم هایانگیزه و گیرد

  ]5 [داد نخواهند انجام دانش تسهیم برای اقدامی عمال دانشی كاركنان

 اصطالحات و فرهنگ كه معتقدند( 1998) 19پروساک و داونپورت

 است؛ برخوردار شایانی اهمیت از واحدها بین دانش اشتراک در مشترک،

 سازمان یک در دانش اشتراک میزان بر نیز درونی تعلق احساس همننین

 فرهنگ نوع سه تحقیقی انجام از پس( 1993) 15والچ  ]9 [ است اثرگذار

  حمایتگر و نوآورانه بوروكراتیک، فرهنگ :كندمی معرفی هاسازمان در را

 به عنوان را فرهنگ نوع سه این خود تحقیق در نیز ،(1389) همکاران ابیلی و

                                                           
11- Hall & Andriani 

12- Connelly & Kelloway 

13- Nobeoka & Dyer 
14- Davenport & Prusak 

15- Wallach 
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 اعتقاد این بر نیز( 6000) 12گاپتا  كردند مطرح سازمانی فرهنگ هایشاخص

 طوربه تشویقی موضوعات و گشودگی از متشکل سازمانی فرهنگ كه است

 دانش با را( تجربه و دانش ها،مهارت شامل) فردی هایتوانایی آمیزی موفقیت

  ]6[كندمی تسهیل را دانش اشتراک و آمیخته درهم سازمانی

 اشتراک به برای كاركنان ،(6009) راولند و سیداحسان هایپژوهش بر اساس

 فکر اگر نیست بینانه واقع  دارند نیاز قوی هایانگیزاننده به دانش گذاری

 خود دانش گذاری اشتراک به قبال در آننه به توجه بدون كاركنان كنیم،

 باید مدیران نتیجه در ]65 [ورزند مبادرت كار این به كرد، خواهند دریافت

 ههب عهانهم كه كنند یهطراح را سازمان اداشهپ ایههسیستم ایگونه به

 برای پاداش است بهتر مثال برای ؛نشود سازمان در دانش گذاریاشتراک

  ]2[فردی كار نه شود گرفته نظر در گروهی و تیمی عملکرد

 برابر در نقدی پاداش تاثیر پژوهشی در ،(1390)همکاران و بدرآبادی 

 و شهرت كسب دانش، تسهیم برابر در شغلی امتیازات دانش، تسهیم

 برابر در شخصیت رشد فرصت كسب و دانشی هایفعالیت برابر در اعتبار

 قرار بررسی مورد دانش تسهیم انگیزاننده عنوان به را دانشی هایفعالیت

  ]5[دادند

 فرآیند بر موثر عوامل از اطالعات فناوری مناسب هایزیرساخت گسترش

 كه شودمی موجب هافناوری این انواع از استفاده  است دانش مدیریت

 در و كند محدود را سازمانی ارتباطات نتواند دیگر مراتبی سلسله سطوح

 با و شخصی هر به زمانی هر در و فوراً توانندمی سازمانی كاركنان آن پی

 فناوری  بپردازند دانش و اطالعات مبادله و ارتباط برقراری به جایی هر

 سازی، ذخیره آوری،جمع زمینه در دانش مدیریت ابزار موثرترین اطالعات

  ]15[شودمی محسوب دانش تسهیم و انتقال

 از فارغ كه بود خواهند قادر هاآن شود، داده فرصت افراد به اگر گمانبی

 افراد به زمانی فرصت این  دهند انجام "كارخوب"یک خود سازمانی سطح

 كاركنان برای( بازرگانی و صنعتی دولتی، از اعم)سازمان كه شودمی داده

 فراهم را مطلوب رفتار تغییر و مهارت بهبود دانش، افزایش امکان خود

 بدون سازمان، دانش هایاندوخته به دستیابی و دانش حصول  آورد

 دانشی هایدارایی تمامی به دستیابی یادگیری،  باشدنمی ممکن یادگیری

  ]10[باشدمی نامشهود سرمایه نتیجه در و

 درونی فرآیندهای تکرار از سازمانی یادگیری كه دارد اعتقاد ،(1995) 11نوناكا

 تالقی از سازمانی یادگیری بنابراین  شودمی حاصل شدن بیرونی و شدن

 یک مختلف هایتیم یا هابخش كاركنان، تعامل بواسطه آشکار و ضمنی دانش

 كه دارد قرار گروهی یادگیری دو سطح، این میانه در  آیدمی بوجود سازمان،

 تمام توسط كه)سازمانی  دانش به فردی دانش دهنده انتقال پلی همنون

  ]10[است (بود خواهد دستیابی و استفاده قابل افراد

 خود بلکه است دانش تبادل برای الزم شرایط از یکی تنها نه اعتماد

 نداشتن صورت در افراد بیشتر  باشد نیز دانش مبادله حاصل تواندمی

 دو دارای ،اعتماد  گذاشت نخواهند اشتراک به را خود دانش اعتماد، حس

                                                           
16- Gupta 

17- Nonaka,1995 

 سوء دلیل به ،افراد به دانش دارنده اعتماد عدم اول، جنبه: است جنبه

 شایستگی و صحت به دانش گیرنده اعتماد دوم و او دانش از استفاده

 اشتراک تواندمی اعتماد كه كندمی بیان( 6008) 18رنزل  دانش منبع

 كیفیت اعتماد كه است معتقد نیز( 6002) 19چیو  دهد افزایش را دانش

 كه معتقدند نیز  همکارانش و آبرامز  دهدمی افزایش را دانش تسهیم

 احتمال همننین و شودمی كم هزینه با دانش تبادل افزایش سبب اعتماد

 استفاده قابل و درک قابل خوبی به همکاران از شده دریافت دانش كه این

  ]6[ دهدمی افزایش را باشد افراد توسط

 و كانلی: اندداشته دانش تسهیم رفتار از متعددی تعاریف نظران صاحب

 رفتارها از ایمجموعه عنوان به دانش تسهیم از نیز( 6003) 60كلوی

  است دیگران به نسبت كمکی یا اطالعات تبادل مستلزم كه دانستند

 به خود مقاله در( 1998) 61راگلز  است دوجانبه ارتباط یک دانش تسهیم

 افراد رفتار تغییر دانش، اداره مشکل بزرگترین كه كندمی اشاره نکته این

 ارزیابی برای را شده ریزیبرنامه رفتار تئوری( 6002) 66لی و لین باشدمی

 مدیران توسط آن رفتار و دانش تسهیم به تمایل تشویق برای هاییعامل

  ]62و 60و  1 [اندكرده بررسی ارشد

 علت تئوری مدل فرد، رفتار بینیپیش در هامدل ترینمتداول از یکی

TRA عمل
 افراد رفتارهای مختلف، متغیرهای از استفاده با كه باشدمی 63

 این(  1915)  69آجزن و فیشبن  كندمی بینیپیش خاص شرایط در

 برای و است انسانی رفتار هاینظریه نافذترین و ترینبنیادی از تئوری

 تئوری، این اساس بر  رودمی كار به رفتارها از وسیعی سطح بینیپیش

 و  افراد نگرش از تابعی نیز هانیت و اوست نیت از ناشی فرد هر رفتار

 درک از ستا عبارت درونی، هنجارهای  باشدمی افراد درونی هنجارهای

 از كه اشخاصی اینکه از است، وی رفتار درباره كه نظراتی به نسبت فرد

  نه یا شود انجام باید رفتار آن كه كنندمی فکر هستند، مهم وی نظر

 انجام به فرد منفی یا مثبت احساس از است عبارت رفتار، به نسبت نگرش

 و رفتار یک نتایج به نسبت فرد اعتقاد سنجش به آن میزان و رفتار یک

 آجزن،  1991 سال در  شودمی تعیین آن نتیجه مطلوبیت میزان ارزیابی

 فرد ادراک معنای به كه "شده درک رفتار كنترل" متغیر كردن اضافه با

 ارائه را TPB  شده ریزیبرنامه رفتار نظریه است، رفتار آسانی یا سختی از

  ]61و 1[داد

 انجام همکاران، و تان نیالینگ توسط( 6010) سال در كه تحقیقی در

 مالزی هایبانک مابین دانش اشتراک جریان بر موثر انگیزشی عوامل شد،

 انگیزش عامل دسته دو تاثیر تحقیق این در  گرفت قرار بررسی مورد

: شامل بیرونی انگیزش عامل و اعتماد یادگیری، رفتار،: شامل درونی

                                                           
18- Renzl,2008 

19- Chiu,2006 
20- Connelly &Kelloway,2003 

21- Ruggles,1998 

22- Lin & lee, 2006 
23- Theory of Reasoned Action 

24- Fishbein and Ajzen 
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 دانش تسهیم فرآیند بر اطالعات فناوری پاداش، سیستم سازمانی، فرهنگ

  ]61[شد سنجیده

 عوامهل  ،(6010نیالینگ تان و همکهاران )  تحقیق روند و نتایج به توجه با

 اصهلی،  عوامهل  عنهوان  بهه  انگیزش، بیرونی و درونی عوامل عنوان به فوق

 تحقیقات پیشینه مطالعه با همننین  است گرفته قرار پژوهش این مبنای

 ،(بیرونهی  و درونهی ) انگیهزش  اصهلی  عوامل از یک هر برای زمینه، این در

 مهورد  شهاخص  61 پهژوهش  ایهن  در كه است، شده شناخته هاییشاخص

   است گرفته قرار بررسی

 

 دانش تسهیم فرآیند .3-2
 مقوله دو تنها نه پنهان و آشکار دانش كه معتقدند 65تاكوچی و نوناكا

 دو این  شوندمی تلقی هم مکمل موضوع دو برعکس بلکه نیستند، مجزا

 یک با متقابل كاركرد و مبادله به انسان، زایشی هایفعالیت در دانش نوع

 پایه بر آفرینی دانش پیرامون هاآن نظریه در پویا الگوی  پردازندمی دیگر

 كاركرد واسطه به انسان دانش كه است گرفته قرار حساس فرضیه این

 نوع این  یابدمی توسعه و خلق صریح، دانش و ضمنی دانش بین مشترک

 یک تبدیل، نوع این كه گفت باید  نامیدند "دانش تبدیل" را متقابل كاركرد

  ]3[شودنمی فرد خود به محدود فقط و است افراد بین "اجتماعی" فرآیند

 مهدیریت  مبانی بر بسیاری تاثیر تاكوچی و نوناكا مدیریت، ژاپنی محققان

 بهرای   نوناكها  توسهط  آشهکار  دانش و پنهان دانش مفهوم  اندداشته دانش

  بنهدی، تقسهیم  ایهن  در  است شده معرفی سازمانی یادگیری نظریه ریزیطرح

 را مهدلی  آنهان  دانهش،  آشکار و پنهان هایشکل بین همگرایی به توجه با

 بر كه ایفرضیه  است شده معروف خودشان نام به كه اند كرده گذاری پایه

 خلهق  صهریح  دانهش  و ضهمنی  دانهش  متقابهل  كاركرد با دانش آن اساس

   شد دانش انتقال و تبدیل برای مختلف شیوه چهار ارایه به منجر شود،می

 :از عبارتند شیوه چهار این

 نامیدند؛ 62سازیاجتماعی را آن كه پنهان، دانش به پنهان دانش  1

 ؛61سازی برون یا آشکار دانش به پنهان دانش  6

 ؛68تركیب یا آشکار دانش به آشکار دانش  3

 ؛69سازی درون یا پنهان دانش به آشکار دانش  9

 
 به  دانش آشکار به دانش پنهان 

 برون سازی اجتماعی سازی دانش پنهان

 تلفیق سازی درون سازی دانش آشکار

 .]3[ دانش انتقال و لیتبد وهیش چهار. (1) شکل

                                                           
25- Nonaka &Takeuchi 

26- Socialisation 

27- Externalisation 
28- Combiniation 

29- Internalisation 

30فرآیند است شده كشیده تصویر به( 1) شکل در كه فرآیندی
SECI 

 مختلف تعامل نوع چهار طریق از دانش فرآیند، این در  شودمی نامیده

 دو این تعامل اوچی تاكه و نوناكا  شودمی ایجاد آشکار و پنهان دانش بین

 است ذكر شایان  ]1[نامندمی دانش تبدیل و تغییر فرآیند را دانش نوع

 سازمان درون و هاآن بین بلکه افتد؛نمی اتفاق افراد درون تبدیل این كه

 فرآیند كه است اهمیت حائز نکته این( SECI) مدل در  دهدمی رخ

 به بلکه ،نیست ایدایره صورت به پنهان دانش و صریح دانش بین تبدیل

 و كندمی بزرگتر را مارپیچ مقیاس هاچرخش تکرار  است مارپیچ شکل

  ]13[است سازمانی دانش بیشتر تکامل معنای به این
 

 

  
 برون سازی

  

 

    

  
 دانش آشکار

 فرد

 دانش پنهان

 فرد

  

    

 اجتماعی کردن کردن ترکیب

 آشکار دانش

 جمعی

 پنهان دانش

 جمعی
    

    

 

 

  
 درونی کردن

  
 

    

 .]13[یاوچ تاکه و نوناکا دانش لیتبد یحلزون مدل. (2)شکل

 تحقيق  روش. 3

 ابزار و 31مصاحبه از ،پژوهش هایداده آوریجمع برای پژوهش این در

 پرسشنامه 6 از تحقیق انجام طول در  است گردیده استفاده 36پرسشنامه

  است شده استفاده هاداده گردآوری ابزار عنوان به ذیل شرح به

 زیرمعیارهای و معیارها نسبی اهمیت تعیین منظور به اول پرسشنامه  1

 پرسشنامه این در  است شده تهیه یکدیگر به نسبت انگیزشی عوامل

 است شده طراحی خبرگان نظرات آوریجمع جهت نیاز مورد هایماتریس

 AHP روش اجرای برای نیاز مورد اطالعات تا
  شود آوریجمع 33

 در  شد طراحی نظر مورد هایگزینه بندیرتبه برای نیز دوم پرسشنامه  6

 از حاصل اطالعات از استفاده با و خبرگان قضاوت اساس بر پرسشنامه این

 TOPSIS تکنیک از گیریبهره و AHP روش اجرای
 بندی اولویت به 39

                                                           
30- Socialization, Externalization, Combination, Internalization 
31- Interview 

32- Questionire 
33- Analytical Hierarchy Process (AHP) 
34- Technique for Order- Preference by Similatary  to ideal Solution 

(TOPSIS) 
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  شد پرداخته هاگزینه

 در مراتبی سلسله فرآیند یک عنوان به AHP تکنیک از پژوهش این در

 از و زیرمعیارها و معیارها زوجی مقایسات انجام جهت كالسیک، حالت

 ایگزینه یافتن و موجود هایگزینه بندیرتبه جهت TOPSIS تکنیک

 نقطه از را فاصله كمترین و آلایده ضد نقطه از را فاصله بیشترین كه

 هاتکنیک این یدو هر  است شده استفاده كالسیک حالت در آلایده

MCDMهای تکنیک زیرمجموعه
35

 تکنیک نخستین  هستند 

 و باشد می( AHP) مراتبی سلسله تحلیل فرایند تکنیک ،مورداستفاده

 های وزن محاسبه و اطالعات تحلیل تجزیه از روش این حل برای

 استفاده EXPERT CHOICE  افزار نرم زوجی مقایسات های ماتریس

 محیط از TOPSIS تکنیک به مربوط محاسبات انجام جهت  است شده

 با كلیبه طور  فازی محاسبات و است شده استفاده Excel  افزار نرم

  است گرفته صورت Visual Basic زبان به كدنویسی

 بین دانش تسهیم بر موثر انگیزشی عوامل شناسایی "فرآیند در كه آنجا از

 و مبهم صورت به همواره خبرگان توسط، مطالب "دانشی كاركنان

 و شوند شامل را متعددی معانی تواندمی كه شوندمی بیان غیرشفاف

 هایماتریس ایجاد برای نظرانصاحب سوی از دقیق مقادیر داشتن امکان

 صورت به را خود نظرات هاآن و است غیرممکن تقریباً زوجی مقایسات

 هایقضاوت و كالمی عبارات تبدیل برای بنابراین كنند،می بیان شفاهی

  كردیم بیان فازی طور به را مقادیر روشن مفاهیم به غیرشفاف

-وزن برای( FUZZY AHP) فازی مراتبی سلسله فرآیند روش از رواین از

 ون توسط بار اولین روش این  است شده استفاده زیرمعیارها و معیارها دهی

 كالمی عبارات قالب در خبرگان هایقضاوت  شد ارائه 32پدریکز و الرهون

 را هاآن باید ابتدا قطعی، اعداد به عبارات این تبدیل برای كه شودمی دریافت

 FUZZY)فازی تاپسیس روش از   همننین]12[نمود تبدیل فازی اعداد به

TOPSIS )است شده استفاده هاگزینه بندیرتبه برای  

 شده استفاده عملیات در تحقیق هایتکنیک از چون حاضر مطالعه در

 حوزه ارشد كارشناسان و خبرگان را بررسی مورد جامعه بنابراین ،است

 نفر10 تعداد است معتقد( 6006) ساعتی  دهندمی تشکیل مطالعه، مورد

 همننین ،است كافی زوجی مقایسه بر مبتنی مطالعات برای خبرگان از

 عنوان به خبرگان تعداد كه نکته این به اشاره با( 1988) وازیلیس و ریزا

  ]69[كنند می پیشنهاد را نفر 15الی 5 دركل باشد زیاد نباید شونده مصاحبه

 این در بررسی مورد نمونه عنوان به ،خبرگان از نفر 2 تعداد نتیجه در

 در دهیوزن برای چانگ روش از تحقیق این در  اندشده استفاده مطالعه

 معیارهای شناسایی از پس  است شده استفاده فازی مراتبی سلسله فرآیند

 :  از است عبارت روش این مراحل زیرمعیارها، شناسایی  و اصلی

 مراتبی سلسله درخت ترسیم -1 مرحله

 معیار، هدف، سطوح از استفاده با  تصمیم مراتبی سلسله ساختار مرحله این در

  شودمی پژوهش ترسیم مراتبیسلسله مدل (3)شکل مطابق هاشاخص و زیرمعیار

                                                           
35- Multiple Criteria Decision Making 

36- Van Laarhoven & Pedrycz 

  است شده داده نمایش( 1) جدول در كه فازی اعداد تعریف – 6 مرحله
. تعریف اعداد قطعی همراه بیان شفاهی و اعداد فازی متناظر با (1) جدول

 هاآن

 اعداد فازی مثلثی متناظر متغیرهای رياضی اعداد قطعی

 (91،91،9) بسیار زياد 9

 (7191،9) زياد 7

 (91719) تا حدودی زياد 6

 (71917) متوسط 9

 (1719،) تاحدودی کم 4

 (91،17) کم 7

 (،9191) بسیار کم ،

   خبرگان نظرات زوجی ماتریس تشکیل – 3 مرحله

   هاگزینه و معیارها جامع زوجی مقایسات ماتریس تشکیل – 9 مرحله

 هاآن كردن نرماالیز و سطرها مجموع محاسبه – 5 مرحله
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(9) 

  ها نسبت به هم iSمحاسبه درجه احتمال بزرگی  -2مرحله 

     (             )   ̃  (           )  ̃ هرگاه  
دو عدد فازی 

به صورت زیر تعریهف     نسبت به    مثلثی باشد درجه احتمال بزرگی 

 می شود :

(5) 
 (     )     (     )     

( ) 

 {

                                                          

     

(     )(     )
                       

 تعیین وزن معیارها و گزینه ها  –1مرحله  

(2) 
 (  )            )                             

 

   باشددرجه احتمال بزرگی می (  ) در رابطه 
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برای شناسایی عوامل انگیزشی موثر بر تسهیم دانش (یمراتب سلسله مدل) تحقیق یمفهوم مدل. (3شکل)
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 محاسبه وزن نهایی -8مرحله 

   (  (  )  
 (  )     (  ))
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(8) 

 دست آمده غیرفازی و نرمال شده هستند  ه وزن های ب

 تعیین وزن نهائی -9مرحله 

  (  (  )  
 (  )     (  ))

 
 

(9) 

تحلیل نهائی به نرم افزار جهت تعیین وزن  زدائی شده برایمقدار فازی

 شود نهائی معیارها منتقل می

 . تعیین اولویت عوامل انگیزشی موثر بر تسهیم دانش بر اساس هدف1-3

معیارهای اصلی براساس هدف بصورت زوجی با نظر  ،در گام نخست

اند  دیدگاه خبرگان با استفاده از مقیاس فازی كمی  خبرگان مقایسه شده

و فازی شده است  گردآوری دیدگاه خبرگان با طیف نه درجه ساعتی 

( صورت گرفته است  بنابراین دو 1سازی دیدگاه خبرگان براساس جدول )

ل بیرونی براساس دیدگاه شش نفر از خبرگان معیار عوامل درونی و عوام

 ( ارائه شده است 6به صورت مقایسه شده است  نتایج در جدول )
 

 دانش میتسه بر موثر یاصل عوامل یزوج سهیمقا. (2) جدول

 بیرونی عوامل به درونی عوامل

ی
ساز
ی 
فاز

 

 بیرونی عوامل به درونی عوامل

 9، 9، 9 9 ،خبره 

 9، 9، 9 9 2خبره 

 9، 9، 9 9 7خبره 

 9، 9 7 7 4خبره 

 9، 9، 9 9 9خبره 

 9، 9، 9 9 6خبره 

 9، 93177 7 ،1367 میانگین

 

 با استفاده از میانگین فازی اقدام به تجمیع دیدگاه خبرگان شده است 

 صورت زیره دهنده، میانگین فازی ب پاسخ  برای محاسبه میانگین نظرات 

 محاسبه می شود:

 

     (        )

 

(10) 

             

 

 [
          

 
 
          

 
 
          

 
] 

(11) 

با استفاده از میانگین فازی دیدگاه خبرگان، ماتریس مقایسه زوجی در 

 ( نمایش داده شده است 3جدول )
 یرونیب و یدرون عوامل یزوج ساتیمقا جامع سیماتر. (3) جدول

 

 
 بیرونیعوامل  درونیعوامل 

عوامل 

 درونی
، ، ، 13667 93177 ،9 

عوامل 

 بیرونی
93،99 93،92 93،،9 ، ، ، 

های زوجی بدست آمده، بردار ویژه  پس از تشکیل ماتریس مقایسه

 شود  میمحاسبه شده است  ابتدا جمع فازی هر سطر محاسبه 

∑    

 
 

   
 

(16) 

 بود:  برای مثال بسط فازی جمع فازی عوامل درونی بصورت زیر خواهد
 

∑    

 
 

   
 (     )  (              )   (               ) 

(13) 

بنابراین بسط فازی ترجیحات هریک از معیارهای اصلی به صورت زیر 

  خواهد بود:
 

∑    

 
 

   
  (               ) 

(19) 

∑    

 
 

   
  (                 ) 

(15) 

 شود: سپس جمع فازی مجموع عناصر ستون ترجیحات محاسبه می
 

∑ ∑   
 

 

   

 

   
 

(12) 

 مجموع عناصر ستون ترجیحات معیارهای اصلی به صورت زیر خواهد بود:
 

∑ ∑   
 

 

   

 

   
  (                    ) 

(11) 
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سازی ترجیحات هر معیار، باید مجموع مقادیر آن معیار بر برای نرمال

مجموع تمامی ترجیحات )عناصر ستون( تقسیم شود  چون مقادیر فازی 

شود   هستند بنابراین جمع فازی هر سطر در معکوس مجموع ضرب می

 باید محاسبه شود معکوس مجموع 

 

  
   (

 

  
 

 

  
 
 

  
) 

(18) 

(∑ ∑   
  

   
 
   )     (                 ) 

(19) 

   ∑   
    (∑ ∑   

  
   

 
   )    

(60) 

سازی مقادیر بدست آمده به صورت زیر  بنابراین نتایج حاصل از نرمال

 خواهد بود:

 

درونی عوامل        (                 ) 
(61) 

بیرونیعوامل        (                 ) 
(66) 

 

دست آمده وزن فازی و نرمال شده مربوط به ه مقادیر بهریک از 

های  زدائی مقادیر بدست آمده روش معیارهای اصلی هستند  برای فازی

محاسبه شده  درجات امکان پذیریمتنوعی وجود دارد، در این پژوهش 

 )درجه امکان پذیری( ها نسبت به یکدیگر    است  محاسبه درجه بزرگی

 عدد فازی بزرگتر باشد   كه از   یک عدد فازی  یعنی محاسبه ارجحیت

 
 درجات امکان پذیری .(4) جدول

 پذيری درجه امکان 

 (     ) ، 

 (     ) 93996 

 

              (63)  

 (       ) (69)  

 (       ) (65)  

(     {
                         (     )

     

(     ) (     )
            

  (62)  

 

(  )  اگر فرض شود  آنگاه بردار وزن به صورت  (     )     

 زیر خواهد بود:

     (  (  )     (  ))  (61)  

 قابل ذكر است اوزان محاسبه شده غیرفازی است ولی باید نرمال شود 

 
 دانش میتسه بر موثر یزشیانگ عوامل اولویت یکیگراف شینما. (4شکل )

    صورت به اصلی معیارهای اولویت ویژه بردار( 3) جدول براساس

  بود خواهد

 

   (
     
     

) (68)  

 

 از 913/0 نرمال وزن با درونی عوامل آمده دسته ب ویژه بردار اساس بر

   است برخوردار بیرونی عوامل به نسبت بیشتری اهمیت

 گرفته صورت مقایسه یک تنها و دارد وجود اصلی معیار دو چون همننین

 بنابراین  بود خواهد صفر شده انجام های مقایسه ناسازگاری نرخ است

  كرد اعتماد شده انجام های مقایسه به توان می

 اصلی معیارهای اساس بر عوامل اولویت تعیین. 2-3

 در بنایراین  است شده تشکیل خوشه سه از دو هر بیرونی و درونی عوامل

 از زوجی صورته ب اصلی معیارهای براساس خوشه هر عناصر دوم گام

 بیرونی عوامل خوشه اصلی عناصر  اند شده مقایسه خبرگان دیدگاه

 از بعد  اطالعات فناوری و پاداش سیستم سازمانی، فرهنگ: از عبارتست

 :است آمده بدست زیر نمودار به صورت نتیجه قبل، مراحل مشابه محاسبات

 
 دانش میتسه بر موثر یرونیب عوامل اولویت یکیگراف شینما. (5)شکل 

 كه است آمده بدست 001/0 شده انجام های مقایسه ناسازگاری نرخ

 شده انجام های مقایسه به توان می بنابراین و باشد می 1/0 از كوچکتر

 درونی عوامل خوشه اصلی عناصر دوم گام از دوم مرحله در  كرد اعتماد

 اصلی عناصر  اند شده مقایسه كارشناس شش دیدگاه از زوجی صورت به

0.087 

0.913 

 عوامل بیرونی

 عوامل درونی

0.023 

0.584 

0.394 

 فناوری اطالعات

 سیستم پاداش

 فرهنگ
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 به نتیجه  رفتار و اعتماد یادگیری،: از عبارتست درونی عوامل خوشه

 :است آمده دسته ب زیر نمودار صورت

 
 دانش میتسه بر موثر یدرون عوامل اولویت یکیگراف شینما. (6شکل )

 دسته ب 001/0 نزدیک بازهم شده انجام های مقایسه ناسازگاری نرخ

 به توان می بنابراین و باشد می 1/0 از كوچکتر بسیار كه است آمده

 آمده، بدست نرمال مقادیر براساس  كرد اعتماد شده انجام های مقایسه

  بود خواهد    صورت به خوشه هر اصلی معیارهای اولویت ویژه بردار

 

   (
          
          
          

) (69)  

 

 پژوهش زیرمعیارهای اولویت تعیین. 3-3

 رمعیارهای مربوط به هر معیار هزی F-AHP در گام سوم از تکنیک

های هر یک از شش معیار شوند و وزن شاخص  صورت زوجی مقایسهه ب

شوند و ماتریس بردار ویژه اصلی با روش مشابه موارد فوق محاسبه می

آید  نظر به طوالنی بودن حجم برای شاخص ها به دست می   

های طی شده برای تعیین اولویت هریک از  محاسبات فازی و مشابهت گام

ها در این بخش صرف شاخص(، از تکرار آن 61های این  پژوهش )شاخص

نظر شده است  برای تعیین اولویت نهائی عوامل انگیزشی موثر بر تسهیم 

باید اوزان مربوط به معیارهای اصلی  F-AHPاز تکنیک  دانش با استفاده

ها براساس هر  ( و وزن شاخص  های مربوط به هر معیار ) (، خوشه  )

( در دست باشد  نتایج مقایسه زیرمعیارهای تحقیق و اوزان   معیار )

ی یدهد  برای تعیین اولویت نها ل میرا تشکی   ها ماتریس مربوط به آن

ها براساس هر معیار  كافیست وزن شاخص AHPها با تکنیک  شاخص

شود  با انتقال مقادیر قطعی ( ضرب   ( در وزن معیارهای اصلی )  )

(CRISP به نرم افزار )EXPERT CHOICE ، اده از این نرم با استف

 ها محاسبه شده است  ی شاخصیافزار اولویت نها

( 5) جدول در ، شاخص 61 به مربوط اوزان و شده انجام محاسبه نتایج

 از هریک ینهای وزن شده انجام محاسبات به توجه با بنابراین؛ است آمده

 اوزان از  است شده محاسبه F-AHP تکنیک با ،مدل های شاخص

 تسهیم فرایند های گزینه بندی اولویت برای ها شاخص برای شده محاسبه

  شودمی استفاده F-TOPSIS تکنیک مانند تکنیکی با دانش

 

 

 

 F-AHP تکنیک با ها شاخص یبندتیاولو. (5)جدول

 

 F- TOPSIS تکنیک با دانش تسهیم فرایند های گزینه بندی اولویت. 4-3

 های گزینه بندی اولویت برای تاپسیس تکنیک از موردی مطالعه یک در

TOPSIS تکنیک  است شده استفاده دانش تسهیم فرایند
 وسیلهه ب 31

 بهترین از یکی روش این  شد پیشنهاد 1981 سال به 38یون و هوانگ

  است گزینه بهترین انتخاب برای چندمعیاره گیری تصمیم های روش

 كمترین و منفی عوامل از را فاصله بیشترین كه است آن گزینه، بهترین

  باشد داشته مثبت عوامل از را فاصله

 برای شاخص 61 از مطالعه این در  تصمیم ماتریس تشکیل -اول گام

 های گزینه  اندشده ارائه پژوهش مدل در كه شده استفاده گیری تصمیم

 بنابراین  اند شده ارزیابی ها شاخص این براساس دانش تسهیم فرایند

 برای  است شده تشکیل معیارها براساس ها گزینه امتیازدهی ماتریس
                                                           
37- Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution 
38- Hwang and Yoon 

0.041 

0.827 

0.132 

 رفتار

 اعتماد

 نماد شاخص يادگیری
 وزن

 نهائی

 وزن

 نرمال
 رتبه

 . S11 060061 0601.2 فرهنگ نوآورانه

 S12 060000 060020 10 فرهنگ بوروکراتیک 

 S13 060045 060134 0 فرهنگ حمايتی 

 S21 060000 060206 6 پاداش نقدی در برابر تسهیم دانش 

 S22 060020 0600.6 12 امتیازات شغلی در برابر تسهیم دانش 

های کسب شهرت و اعتبار در برابر فعالیت

 دانشی 
S23 060022 060065 13 

کسب فرصت رشد شخصیت در برابر 

 فعالیتهای دانشی 
S24 06002 060061 14 

 S31 060005 060015 10 میزان سهولت استفاده از فنآوری اطالعات 

 S32 060001 060003 20 میزان دسترسی به فنآوری اطالعات 

 S33 060001 060002 21 میزان کاربری فنآوری اطالعات 

 S41 060206 060610 4 مهارت های فردی و ارتباطی تسهیم دانش 

 S42 060044 060133 10 تعامالت رسمی کارکنان 

 S43 060013 06004 16 تعامالت غیر رسمی کارکنان 

 S44 060124 060302 5 زمان برای فعالیتهای دانشی 

 S45 060014 060042 15 جهالت دوطرفه از ارزش دانش 

 S51 061456 064360 1 اعتماد به مديريت 

 S52 060430 061312 3 اعتماد مبتنی بر شايستگی به تسهیم دانش 

 S53 060624 061.01 2 اعتماد مبتنی بر خیرخواهی به ساير کارکنان 

 S61 0600.5 060256 0 هنجارهای درونی 

 S62 060031 060003 11 سطح نگرش فرد نسبت به تسهیم دانش 

 .S63 060000 060026 1 سطح کنترل رفتار درك شده توسط فرد 
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 لیکرت طیف و خبرگان دیدگاه از معیار هر براساس ها گزینه امتیازدهی

( 1) جدول براساس پاسخ هر با معادل فازی مقادیر  است شده استفاده

  شود می استفاده

 خواهد محاسبه زیر صورت به گزینه m و شاخص n با تصمیم ماتریس

 :شد

 

 

 

و تعداد  (    )گیری  های تصمیم در این مطالعه تعداد شاخص

گیری  است  بنابراین ماتریس تصمیم (   )های تصمیم گیری  گزینه

 باشد  می      

گیری با نورم  مقیاس سازی ماتریس تصمیم در گام دوم بی -گام دوم

و هر درایه آن را با   مقیاس  شده را با  گیرد  اگر ماتریس بی صورت می

با تقسیم درایه متناظر در ماتریس اولیه بر     دهند  هر  نشان می    

ت زیر محاسبه صور جذر مجموع مربعات عناصر ستون متناظر و به

 شود: می

    
   

√∑    
  

 

 (36)  

شود ماتریس  زمانی كه از رویکرد فازی با اعداد فازی مثلثی  استفاده می

به صورت زیر نمایش داده خواهد شد  هر درایه ماتریس  ̃ تصمیم 

 شود: نمایش داده می  ̃   تصمیم نیز به صورت 

 ̃  [   ̃]   
  (33)  

   ̃  (           )  (39 )  

 

شود و هر درایه ماتریس نرمال  داده می نمایش  ماتریس نرمال با عالمت 

سازی از رابطه زیر نمایش داده خواهد شد  برای نرمال  ̃   نیز به صورت 

 شود: استفاده می

 : توان از رابطه زیر نیز استفاده كرد همننین می

 ̃  [   ̃]   
  (35)  

   ̃  (
   

  
  

   

  
  

   

  
 )  (32)  

  
          (31)  

 

 

مقیاس وزین فازی را تشکیل داد   در گام سوم باید ماتریس بی -گام سوم

نمایش داده شده است  با در دست داشتن اوزان  ̃ این ماتریس با عالمت 

 شود خواهیم داشت: نمایش داده می ̃   ها كه با بردار  شاخص

 ̃   [   ̃]   
                           (38)  

   ̃     ̃    ̃  (39)  

 
به ماتریس  ( )مقیاس  كلی در این گام باید ماتریس بیبه طور 

 ( )مقیاس وزین  بی

تبدیل شود  برای 

ها را داشته  مقیاس وزین باید اوزان شاخص بدست آوردن ماتریس بی

ها با استفاده از تکنیک تحلیل  باشیم  وزن هر یک از شاخص

( آمده 5محاسبه شده است كه در جدول ) (F-AHP)مراتبی فازی  سلسله

 (    )مقیاس شده را در ماتریس مربعی  است  به این منظور ماتریس بی

ها و دیگر عناصر آن صفر است  كه عناصر قطر اصلی آن اوزان شاخص

مقیاس شده وزین گویند و  كنیم  ماتریس حاصل را ماتریس بی ضرب می

 (1318 )مهرگان،شود نشان داده می  با 

            (90)  

 آل مثبت و منفی محاسبه شود: در این گام باید ایده -گام چهارم

   ( ̃ 
   ̃

 
     ̃ 

 ) (91)  

   ( ̃ 
   ̃

 
     ̃ 

 ) (96)  

آل مثبت و منفی محاسبه شود    ها از ایده سپس باید مجموع فواصل گزینه

دو عدد فازی مثلثی باشند آنگاه فاصله این دو عدد با فرمول    و    اگر 

 زیر محاسبه خواهد شد:

     (        ) (93)  

     (        )

 

(99)  

 (     )  

√
 

 
[(     )

  (     )
  (     )

 ]  
(95)  

 
   آل منفی با  و فاصله با ایده   آل مثبت با  فاصله هر گزینه از ایده

آل منفی و  این اساس فاصله هر گزینه از ایده شود  بر نمایش داده می

 مثبت به صورت زیر محاسبه خواهد شد:

  
  ∑( ̃    ̃ 

 )

 

   

                      (92)  

(30) 

(31) 

 ̃  [

          

          

 
   

 
   

 
   

]  

 ̃     ̃   ̃     ̃  
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  ∑( ̃     ̃ 

 )

 

   

                      (91)  

 

آل است  در این گام میزان  حل ایده ی محاسبه راهگام نهای -گام پنجم

 آل )شاخص شباهت (حساب حل ایده نزدیکی نسبی هر گزینه به راه

 :كنیمشود  برای این كار از فرمول زیر استفاده میمی

   
  

   

(       )
 (98)  

بین صفر و یک است  هرچه این مقدار به یک نزدیکتر باشد    مقدار 

 باشد   آل نزدیکتر است و گزینۀ برتر می گزینه به جواب ایده

مقیاس وزین،  فاصله هر  های باال و  محاسبه ماتریس بیپس از طی گام

آل منفی محاسبه شده است  ابتدا  ایدهآل مثبت و فاصله با  گزینه از ایده

 دست آمده است :ه های مثبت و منفی ب آل ایده
V+ = 0.52514,  0.32632, 0.51293, 0.53278, 0.50662, 

0.50865, 0.51317 , 0.54585, 0.51950, 0.51923, 0.51902, 

0.55982, 0.57251, 0.51308, 0.41870, 0.53364, 0.54443, 

0.54043, 0.52607, 0.52194, 0.53043 

 

V- = 0.43763, 0.72020, 0.46872, 0.46083, 0.48882, 

0.48234, 0.48662, 0.43573, 0.47621, 0.48494, 0.46830, 

0.40102, 0.36158, 0.47771, 0.54547, 0.44180, 0.39956, 

0.40371, 0.46411, 0.48655, 0.44978 
 

   آل منفی با  و فاصله با ایده   آل مثبت با  فاصله هر گزینه از ایده

آل، میزان نزدیکی نسبی  حل ایده شود  برای محاسبه راه نمایش داده می

به یک    هرچه مقدار شود   آل حساب می حل ایده هر گزینه به راه

بهتری  گزینۀآل نزدیکتر است و  به جواب ایده گزینه نزدیکتر باشد 

این معادالت به صورت برای  TOPSISخروجی محاسبات  باشد  می

 ( است :2جدول )
 -d با منفی آل ایده و مثبت آل ایده از گزینه هر فاصله. (6)جدول

 
 D+ D-  مقدارCL 

 936142 934119 932297 اجتماعی کردن ،گزينه 

 ،934،6 937،67 934471 بیرونی سازی 2گزينه 

 934777 937911 ،93497 ترکیب کردن 7گزينه 

 931976 9397،9 9399،2 درونی سازی 4زينه گ

 

 توان می ،(2) جدول در مندرج شده محاسبه مقادیر به توجه با بنابراین

 زیادی بسیار اولویت از( A4) سازیدرونی گزینه كه گرفت نتیجه

  دارد را نخست جایگاه و است برخوردار

 

  گيرینتيجه. 4

 :است ذیل شرح به هاداده تحلیل و تجزیه نتایج تحقیق، سواالت به پاسخ در

 تسهیم بر موثر درونی و بیرونی انگیزش عامل معیار دو میان از 

 انگیزش عامل مراتبی، سلسله تحلیل فرآیند نتایج به توجه با دانش،

 دارای ،شودمی مربوط فرد درون در شرایطی یا حالت به كه درونی

 یا حالت) بیرونی انگیزشی عامل به نسبت زیادی بسیار اهمیت

 كه دهدمی نشان نتیجه این  است شده شناخته( بیرون در شرایطی

 حوزه در دانش تسهیم فرآیند بر شایانی تاثیر درونی انگیزشی عوامل

 در را فرد هایتالش توانندمی و دارند؛ پژوهش این مطالعه مورد

 یک به پاسخگویی راستای در یا و شخصی هدف یک تحقق جهت

  دهد جهت( فرد هویت از ناشی)اجتماعی و فردی رفتار

 شامل انگیزش، بیرونی عامل از شده انتخاب اصلی معیار 3 بین از 

 بر اطالعات، فنآوری و پاداش سیستم سازمانی، فرهنگ معیارهای

 سیستم فازی، مراتبی سلسله تحلیل فرآیند بندیاولویت اساس

 در سازمانی فرهنگ اهمیت، بیشترین دارای و اول اولویت در پاداش

   دارد قرار نهایی اولویت در اطالعات فناوری و دوم اولویت

 شامل انگیزش، درونی عامل از شده انتخاب اصلی معیار 3 بین از :

 فرآیند بندی اولویت اساس بر رفتار، و اعتماد یادگیری، معیارهای

 اولویت در وزن بیشترین با اعتماد معیار فازی؛ مراتبی سلسله تحلیل

  دارد قرار نهایی اولویت در رفتار و دوم اولویت در یادگیری اول،

 به را اول جایگاه اصلی، معیار 2 بین در وزن بیشترین با «اعتماد» معیار

 ارزش و زیاد بسیار اهمیت بیانگر نتیجه، این  است داده اختصاص خود

 هاداده تحلیل و تجزیه ادامه در  است خبرگان دید از انگیزشی عامل این

 عوامل عنوان به پژوهش این در شده شناخته شاخص 61 حاصل، نتایج و

( 1جدول ) شرح به دانشی كاركنان بین دانش تسهیم بر موثر انگیزشی

 :اندشده بندی رتبه
 دانش میتسه بر موثر یزشیانگ یها شاخص یبند رتبه. (0) جدول

 رتبه شاخص ها

 ، اعتماد به مديريت 

 2 اعتماد مبتنی بر خیرخواهی به ساير کارکنان

 7 اعتماد مبتنی بر شايستگی به تسهیم دانش

 4 های فردی و ارتباطی تسهیم دانشمهارت

 9 های دانشیزمان برای فعالیت

 6 پاداش نقدی در برابر تسهیم دانش

 7 هنجارهای درونی

 1 فرهنگ نوآورانه
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 9 فرهنگ حمايتی

 9، کارکنانتعامالت رسمی 

 ،، سطح نگرش فرد نسبت به تسهیم دانش

 2، امتیازات شغلی در برابر تسهیم دانش 

 7، کسب شهرت و اعتبار در برابر فعالیتهای دانشی 

 4، کسب فرصت رشد شخصیت در برابر فعالیتهای دانشی 

 9، جهالت دوطرفه از ارزش دانش

 6، تعامالت غیر رسمی کارکنان

 7، بوروکراتیکفرهنگ 

 1، سطح کنترل رفتار درك شده توسط فرد

 9، میزان سهولت استفاده از فنآوری اطالعات

 29 میزان دسترسی به فنآوری اطالعات 

 ،2 میزان کاربری فنآوری اطالعات 

 با ،"مدیریت به اعتماد شاخص " فوق، جدول بندی رتبه نتایج اساس بر

 خود به را اول رتبه شده، شناخته شاخص 61 بین در وزن بیشترین

 توجه و اهتمام كه است آن نشانگر شاخص این رتبه  است داده اختصاص

 مورد سازمان در دانش اشتراک و دانش مدیریت هایفعالیت به مدیران

 به دانشی كاركنان اعتماد در زیادی بسیار اندازه تا تواندمی مطالعه

 دانش گذاریاشتراک به برای آنان انگیزش افزایش نهایت در و مدیران

 از هریک تاثیر میزان بررسی از پس همننین  شودمی واقع مفید و موثر

 كردن، اجتماعی) دانش تسهیم فرآیند مرحله چهار بر مذكور شاخص 61

 معرفی گزینه 9 عنوان به كه( سازی درونی كردن، تركیب سازی، بیرونی

 قبل، فصل در F-TOPSIS تکنیک توسط محاسبات انجام از بعد اند،شده

 :است آمده دست به (8به شرح جدول ) گزینه 9 اولویت
 ها نهیگز یبند رتبه. (.) جدول

 اولويت گزينه نماد

A1 2 اجتماعی کردن 

A2 4 بیرونی سازی 

A3 3 ترکیب کردن 

A4 1 درونی سازی 

 حوزه بانک شعب در "سازی درونی" كه است مهم این بیانگر (8) جدول

 اهمیت دارای دانش تسهیم فرآیند مراحل سایر از بیشتر مطالعه، مورد

 دانش تواند می ضمنی دانش به صریح دانش تبدیل از سازی درونی  است

 كاركنان به را امکان این سازیدرونی  كند می ایجاد فرد درون در ای تازه

 در كه كنند ادغام ای گونه به خود رفتار و پاسخ در را دانش تا دهد می

 بتوانند است الزم دانش كاربرد كه مشکلی یا موقعیت با مواجهه هنگام

 طریق از مهارت یادگیری و آموختن مانند  گیرند كار به را صریح دانش

     و آموزشی فایل یک شنیدن یا خواندن

 کاربردی پیشنهادات.  1-4

 برای  تواندمی زیر پیشنهادات پژوهش، از حاصل نتایج شرح به توجه با

 انجام بهبود جهت مطالعه، مورد حوزه بانک شعب كارشناسان و مدیران

 دانشی كاركنان مابین دانش گذاریاشتراک خصوص به دانشی هایفعالیت

 :شود واقع مفید سازمان این

 یکدیگر با دانش مدیریت و آموزش حوزه كارشناسان ریزیبرنامه 

 هاوبالگ اختصاص آموزشی، كالسهای همفکری، جلسات ایجاد برای

 هایمهارت تقویت برای( سازمانی یا شخصی)آموزشی هایسایتوب و

 تسهیم و تجربه تبادل زمینه در نوشتاری و گفتاری ارتباطی

 (ارتباطی و فردی هایمهارت )دانش

 ،با سازمان، در حمایتی و نوآورانه فرهنگ توسعه و بسط ایجاد 

 ویژه به دانشی هایفعالیت كلیه آثار و نقش از حمایت و تشویق

 هایزیرساخت وجود توسط سازمان، دانشی كاركنان بین دانش تسهیم

 (حمایتی فرهنگ  )دانش تسهیم برای نیاز مورد و اساسی

 از سازمان دانش مدیریت حوزه كارشناسان و مدیران استقبال 

 با ،مهم این  دانشی كاركنان اجرای قابل و نو هایایده و خالقیت

 قابل دانشی هایمفید نتایج و دستاوردها از مدیریت سازیآگاه

 (نوآورانه فرهنگ  )است دستیابی

 كاركنان بین تعامل برقراری برای زمان اختصاص و فرصت افزایش 

 عنوان به دانش تسهیم هایفعالیت كردن نهادینه طریق از دانشی

 (دانش تسهیم برای زمان )دانشی كاركنان روزانه كار از بخشی

 آن كردن لحاظ وسیلهه ب كاركنان دانش تسهیم هایفعالیت از تقدیر 

 دهیارتباط و دانشی كاركنان عملکرد ارزیابی از معیاری عنوان به

 افزایش نرخ و میزان با دانش تسهیم زمینه در كاركنان عملکرد

 و منطقی سنجیده،به طور  نقدی پاداش پرداخت و آنان پاداش

 (نقدی پاداش)  قطعی

 یا لفظی تشویق و تقدیر جمله از غیرمادی هایپاداش گرفتن نظر در 

 حس ایجاد همکاران، سایر بین در یا انفرادی صورت به كتبی،

 تاثیر میزان لحاظ از شخص در بودن توانمند و نفس به اعتماد

 امور انجام مقابل در وی به احترام حس همکاران، برای وی دانشی

 منابع اقدامات توسط كاركنان انتظارات شدن برآورده دانشی،

 (غیرنقدی های پاداش )دانش تسهیم زمینه در سازمانی
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 گسترش توجیهی، و آموزشی های كارگاه و هاگردهمایی برگزاری 

 ایجاد و سازمانی برون و درون الکترونیکی ارتباطی هایشبکه

 ایجاد و یادگیری ارتقای و تعامل برقراری هدف با دانش اجتماعات

 دانشی كاركنان گزارشات و تجربیات و اسناد الکترونیکی های پایگاه

 و هامهارت از برداری بهره جهت سازمان، ترک از قبل سابقه با

 كاریری و سهولت میزان)  آتی كاركنان برای ارزشمندشان تجربیات

 (اطالعات فناوری

 ،مختلف اشکال در اطالعات فناوری روز رسانی به و آموزش ایجاد 

 كنفرانس، ویدئو هایسیستم اطالعاتی، هایپایگاه الکترونیکی، پست

 فضا هایمحدودیت بر غلبه با كه    و افزارهاگروه اینترنت، اینترانت،

 را اطالعات به دسترسی عمق و دامنه ارتباطات، برقراری در زمان و

 (اطالعات فناوری به دسترسی )دهدمی افزایش دانش تسهیم جهت

 مهم افراد شناسایی دانش، تسهیم امر به دانشی كاركنان نگرش بهبود

 با توجیهی،/ آموزشی هایكارگاه برگزاری و سازمان در افراد بر تاثیرگذار

 كاركنان بین در درک این افزایش همننین و كاركنان و آنان حضور

 رفتار كنترل سطح)  است ارادی و ساده دانش، كاری تسهیم كه

 (دانش تسهیم از شده درک

 یک به توجه با كاركنان ببین دوستی نوع و همدلی حس از استفاده 

 خوشایند حسی وجود و آنان میل افزایش برای فرهنگی، عنصر

 و فرد نگرش سطح)  یکدیگر بین دانش گذاریاشتراک به نسبت

 (درونی هنجارهای

 كسانی چه اینکه مبنای بر كاری واحدهای جانمایی و آرایش نحوه 

 تبادل از را بهره بیشترین كسی چه یا كنند كار بیشتر هم با باید

 شناخت زمینه در تواندمی برد؛می همکاران سایر با خود دانش

 دوطرفه جهالت)  كند شایانی كمک هم، از  دانش گیرنده و دهنده

 (دانش ارزش از

 دانشی، كاركنان با تعامالت و ارتباطات در مدیران هایسبک تغییر 

 در دانش تسهیم آثار و نقش تشویق و حمایت به مدیریت تعهد

 درک و دانشی كاركنان با منصفانه و عادالنه طبروا داشتن  سازمان،

 عنوان به را "مدیریت به اعتماد" تواندمی آنان انتظارات از روشن

 (مدیریت به اعتماد)  كند تقویت پژوهش این طالیی شاخص

 واحدهای در ویژه به  افراد بین تعامالت در عدالت برقراری به توجه 

 و خیرخواهی روحیه صادقانه، رفتار افزایش همننین و توسعه و تحقیق

 را دانش تسهیم به تمایل و فردی منافع به جمعی منافع ترجیح

 (خیرخواهی بر مبتنی اعتماد  )دهدمی افزایش

 دانش گذاریاشتراک موثر و مفید آثار و نتایج دادن قرار دسترس در 

 هایفعالیت چگونگی و اهمیت شدن متذكر و همکاران سایر توسط

 شناخت و آشنایی زمینه تواندمی دیگر، كاركنان برای آنان دانشی

 را محورشان دانش هایشایستگی و یکدیگر از همکاران بیشتر هرچه

  دهد افزایش را شایستگی بر مبتنی اعتماد نهایت در و آورد فراهم

 (شایستگی بر مبتنی اعتماد)

 حفظ جهت نشده كنترل و غیررسمی تعامالت فضاهای افزایش 

 (كاركنان غیررسمی تعامالت)  یکدیگر با كاركنان در ارتباطات استقالل

 كنار در دانش مدیریت برای جداگانه اندازچشم و ماموریت نوشتن 

 شناختن رسمیت به و كردن نهادینه سازمان، اندازچشم و ماموریت

 خواهد موثرتر و بهتر آسانتر، را دانشی هایفعالیت و دانش مدیریت

 (كاركنان رسمی تعامالت )ساخت

 پژوهش این در دیگر مرحله 9 بین از "سازی درونی "مرحله اولویت 

 بانک شعب در پنهان دانش به آشکار دانش تبدیل كه دهدمی نشان

 اهمیت دهنده نشان و دارد زیادی بسیار اهمیت مطالعه مورد حوزه

 " سازی درونی" نتایج از یکی عنوان به سازمان این در "یادگیری"

 شرح از آرشیوی و تجربه با متخصصین و مدیران سخنرانی  است

 هایكارگاه ایجاد و رقیب و مشابه هایسازمان سایر تجربیات و احوال

 قابلیت با تصویری -صوتی نوارهای ارائه تصویرسازی، آموزشی، عملی

 بیشتر چه هر را "سازی درونی"   و گوناگون هایزمینه در جستجو

  كندمی تقویت

 

 آینده تحقیقات برای  پیشنهادات. 2-4

 انگیزشی عوامل بندیاولویت و شناسایی جهت را هاتکنیک این توانمی 

 و اعتباری اقتصادی، موسسات دیگر در دانش تسهیم بر موثر

  برد كار به تولیدی و خدماتی هایسازمان

 انگیزشی هایشاخص بندیاولویت و شناسایی به پژوهش این 

 لذا است؛ پرداخته دانشی كاركنان بین دانش تسهیم بر تاثیرگذار

  گیرند بهره دیگر هایسازمان در هاشاخص سایر از شودمی پیشنهاد

 قرار مطالعه مورد بانک، شعب در پژوهش این اینکه به توجه با 

 را كار این دیگر هایسازمان كه شودمی پیشنهاد لذا است؛ گرفته

 تمامی در و شود استخراج كلی چارچوب یک آن، نتایج از و انجام

  گیرد قرار استفاده مورد هاسازمان

 پیشینه در مطالعه مورد هایشاخص تنوع و گستردگی به توجه با 

 و كرد جایگزین را دیگر هایشاخص توانمی پژوهش، این تحقیقات

 عناصر سایر یا دانش تسهیم انگیزش بر را هاآن اهمیت و تاثیر

  داد قرار سنجش مورد دانش، مدیریت چرخه

 بر موثر عوامل بندیاولویت و شناسایی به توانندمی آتی هایپژوهش 

 و خصوصی هایسازمان در دانش تسهیم ایمرحله چهار فرآیند

  بپردازند دولتی

 هاییشاخص میان ارتباط عدم یا ارتباط ها،ویژگی به توجه با توانمی 

 سایر از شوندمی واقع بررسی مورد آتی هایپژوهش انجام در كه

،  ANP, ، VIKORمانند معیاره چند گیریتصمیم هایتکنیک

 فازی یا كالسیک صورت به    و LINMAP, شانون آنتروپی روش

  كرد استفاده
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 تحقيق های محدوديت -5

عنوان یک بانک ه مطالعه ب مورد حوزه بانک شعب به تحقیق مکانی قلمرو

 موسسات كل به را تحقیق این نتایج تواننمی بنابراین است، محدود دولتی

 در داد؛ تعمیم خصوصی هایبانک شعب ویژه به اعتباری، و اقتصادی

 قرار مطالعه مورد دیگری زمانی بازه در هاداده آوریجمع كه صورتی

  داشت خواهد بر در تر متفاوت قطعاً نتیجه شرایط، تغییر علت به بگیرد،

 

 منابع و مآخذ -6

بررسی رفتار تسهیم (. 719،) .عباسی1 رسول .شائمی برزکی1 علی .ابزری1 مهدی [،]

دانش در بین کارکنان بانک کشاورزی شهر شیراز با استتفاده از متدل رفتتار    

.اولین همايش ملی مدديريت. شدیرازا انجمدن علمدی مدديريت      برنامه ریزی شده

 دانشگاه شیراز.  

ابیلی1 خدايار. نارنجی ثدانی1 فاطمده. رشدیدی1 مممدمهددی. مختاريدان1 فراندک.        [2]

نقش عوامل موثر بر اشتترا  گتذاری دانتش ستازمانی در موسسته      (. 719،)

انسدانی در   پژوهشی مديريت منابع -. فصلنامه علمیمطالعات بین المللی انرژی

. مرکدز تمقیقدات   ،7-49صدص   799،/ بهار 4،صنعت نفت1 سال چهارم/شماره 

 کامپیوتری علوم اسالمی
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