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  چکیده
هـم اکنـون   اي کـه   بـه گونـه   موازنه میان دانش و سایر منابع به نفع دانش تغییر یافته است؛ فتهکشورهاي پیشر ياقتصادساختار در 

ارتقـاي   کننـده در   سازي فرایندهاي آن،  به عنوان عـاملی تعیـین   و چگونگی پیاده آوریهاي نوین دانش مدار گیري از فن بهرهي  هنحو
این مهم به سازمانها کمـک   .محسوب می شودنو و جدید در تجارت و گشایش پنجره هاي ی پذیري فرایندهاي درون سازمان انعطاف

 و  نمـوده مزیت رقابتی پایدار ایجاد  ،هاي جدید فرصت با شناساییکرده تا در بستر یادگیري سازمانی و استقرار نظام مدیریت دانش، 
   .را به خوبی اداره کنند خود چالشهاي پیش روي

در . باشد میسازمان خدمات کشاورزي  3ست در روبِبر اساس مدل پِدانش  یریتمد یندافر يازس یادههدف این مقاله ارزیابی کیفیت پ
، از رویکـرد فراینـد تحلیـل    فراینـد مـدیریت دانـش   معیارهاي ارزیابی کیفیت  اهمیتبندي و یافتن میزان  به منظور اولویت این راستا

، دانش یریتمد یندهریک از مراکز بر مبناي معیارهاي کیفیت فرآ ارزیابی عملکردهمچنین  .استفاده شده است )FAHP(سلسله مراتبی
و مقایسه آنهـا روش   خدمات کشاورزيدر نهایت براي رتبه بندي مراکز  ؛انجام پذیرفته است فازي هاي تئوري مجموعه با استفاده از 

TOPSIS است به کار گرفته شده.  
  

  کلمات کلیدي
 TOPSIS.   ،(FAHP)معیاره فازي، فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازي گیري چند تصمیمفرایند مدیریت دانش، 
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  مقدمه - 1
اي به نام  هاي سازمانی باعث ظهور پدیده در عصر حاضر رشد اطالعات و دانش بسیار سریع بوده است و در طی دو دهه اخیر لزوم استفاده موثر از آنها در تصمیم

با این  .در قرن بیستم تولید شده است ،درصد تمام دانش و اطالعات فنی در جهان 90هاي فناوري و دانش و  رصد یافته د 80بطوري که  ؛مدیریت دانش شده است
آن عبارت  نیاز دارند و به چیزي بیش از دستیابی اتفاقی و ناآگاهانه خود اند که براي کسب موفقیت در اقتصاد کنونی و آتی ها دریافته بسیاري از شرکتذهنیت 
امروزه دانش به عنوان یک منبع ارزشمند و استراتژیک و یک دارایی در عین حال .ي ابعاد و سطوح سازمانی نفوذ یافته باشد که در همه یکپارچه یدانشاست از 

 در برخی مواردو  مشکلو استفاده صحیح از این منبع ارزشمند، امري کارآ بدون مدیریت  ،اقتصاديمناسب و  کیفیتمطرح است و ارایه محصوالت و خدمات با 
  . است غیرممکن

گران چهار عامل  پژوهشانجام گرفته است؛ در این راستا مطالعات و تحقیقات مختلفی پیرامون بسترسازي جهت نهادینه کردن دانش و به تبع آن مدیریت دانش 
  ]:8[ندا عمده را در ظهور مدیریت دانش موثر دانسته

  ؛داري به سلطه سرمایه فکري گذر از عصر سلطه سرمایه -1
  ؛در حجم اطالعات، ذخیره الکترونیکی و افزایش دسترسی به اطالعات خارق العاده افزایش -2
  ؛دادن دانش سازمانی   تغییر هرم سنی جمعیت و خطر از دست -3
  .تر شدن فعالیتها تخصصی -4

از این رو با توجه به  .شود است که در نظریات سازمانی نیز به آن توجه جدي می برخوردار بودهها  رشد سازمان در تأثیريچنان از دانش  مدیریت در جوامع امروزي
  .گردد سازمان و مدیریت پیش از پیش آشکار می مفهوم مدیریت دانش، لزوم توجه به این مفهوم در حوزه

سازي مدیریت دانش و به تبع آن فرایندهاي مدیریت  ي کیفیت پیاده لیل سلسله مراتبی تحقیقی پیرامون نحوهد با رویکرد تحبا این مقدمه مقاله حاضر سعی دار
  .بندي نماید رتبه TOPSISمرکز را از حیث موفقیت در این زمینه با روش  3مرکز خدمات کشاورزي انجام دهد و در نهایت این  3دانش در 

    
   مبانی نظري تحقیق   - 2
  دانشمدیریت  2-1

مفهوم  کند؛ بدون این تأکید مدیریت دانش صرفاً یک رویکردهاي مدیریتی متمایز می را از سایر اي است و تأکید آن بر دانش آن مدیریت دانش مفهومی میان رشته
 و داونپورت تعریف اساس بر]. 10[بحث مدیریت دانش از هدف خود دور می افتد دانش، بدون توضیح روشنِ. شود بازیافته و تکراري موضوع مدیریت می

 براي را چارچوبی یکپارچه و منسجم صورت به که تخصصی دانش و اي زمینه اطالعات ها، ارزش تجارب، از السی ترکیبیدانش عبارت است از  )1998(پروساك
 این سازمان داخل در .[14]شود می برده کار به آنان توسط و گیرد می سرچشمه افراد اذهان از دانش این .آورد می فراهم جدید اطالعات و تجارب کسب ،ارزیابی
  .]7[دارد جریان هم سازمان هاي نرم اقدامات و ها، فرایند ها، فعالیت تمام در بلکه دارد، جاي سازمان اطالعاتی بانکهاي و مستندات در تنها نه دانش

 2و ضمنی 1برخی نیز دانش را فقط در دو طبقه آشکار و پنهان یا صریح. [17]نمایند میبسیاري از اندیشمندان دانش را به دانش فردي و دانش سازمانی تقسیم 
نوناکا معتقد است . تواند بصورت رسمی و زبان سیستماتیک بیان شود دانش آشکار یا صریح، دانشی است که عینی بوده و می .[15]دهند بودن مورد تحلیل قرار می

دانش صریح داراي قابلیت . هاي اطالعات کامپیوتري، کتابها، مستندات سازمانی و نظایر اینها وجود دارد ده و در سیستمکه این نوع دانش مستقل از کارکنان بو
دانش پنهان یا ضمنی، دانشی است که منابع و محتواي آن در ذهن نهفته . علوم دانشگاهی مثال بارز این نوع دانش است. کدگذاري و بیان از طریق گویش است

  .]9[باشد می شود شامل دانش صریح و دانش ضمنی دانش آن چه که مدیریت می مدیریتدر  ].1[ساختارمند است  نبوده و غیر دستیابیآسانی قابل  است و به
تمام . شود آوري می جمعهاي بایگانی  ها و پرونده هاي اطالعاتی، مستندات رومیزي ها، بانک در هر سازمان، دانش از تمام منابع موجود از قبیل پرسنل، سیستم

قابل توزیع  ،هاي مختلف بین آنهایی که در سازمان به آن نیاز دارند این دانش به سرعت و به راه .شوند بندي می آوري شده در ساختارهاي مناسبی دسته دانش جمع
هاي سازمان، بهترین  که آنها بتوانند براي دستیابی به هدف اي گیرد، به گونه دانش مناسب و صحیح نزد افراد یا سیستم مناسب و در زمان مناسب قرار می. است

   ].3[ استفاده از دانش را ببرند
تر کار کنند و سرمایه  تر و سریع استفاده نموده، خردمندانه هاي خود کند تا بتوانند از دانایی دارد که مدیریت دانش به سازمانها کمک می می اظهار 3شوارزوالدر

 ي افزوده ارزش داراي تجربیات و خرد دانش، آوري فراهم شامل دانش مدیریت: [19]کند پِرز مدیریت دانش را اینگونه تعریف می.  ]11[بیشتري به دست آورند
مدیریت در تعریفی دیگر . کند می صیانت سازمان دارایی عنوان به آن از و نموده تسهیل را دانش از استفاده و بازیابی که طوري به است، سازمان درون افراد

یک سازمان به منظور ) اي رابطه  ساختاري و سرمایه  انسانی، سرمایه سرمایه (هاي فکري دانش عبارت است از فرایند خلق و کسب، حفظ و تسهیم و کاربرد سرمایه
ها شامل دو تا هشت  این مدل. استدر مدیریت دانش تاکنون بیست و شش مدل ارایه شده  ].4[خلق و حفظ مزیت رقابتی پایدار و افزایش عملکرد کسب و کار

ها فرض بر این است که  در این مدل.  باشند ها و فازهایی با ترتیب متفاوت می اما داراي واژه ؛مرحله هستند و بیشتر آنها از نظر محتوایی تقریبا مشابه یکدیگرند
  ].10[خطی قرار دارندپی و به ندرت در یک ترکیب  در زمان، گاهی اوقات پی مراحل و فعالیتها ، اغلب هم
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این امر سبب شده تا بسیاري از خبرگان مدیریت دانش، با توجه به  .در حال حاضر مدیریت دانش نقش حیاتی و مهم را در مدیریت و اقتصاد دنیا بر عهده دارد
در بسیاري  .[18]هاي رقابتی توسعه دهند موفقیت هاي مدیریت دانش را در جهت کسب هایی که در فناوري اطالعات حاصل شده ، تالش نمایند تا قابلیت پیشرفت

پست جدیدي در سطح به دلیل اهمیت نقش مدیریت دانش و تسرّي در آن در سطوح مختلف سازمانی، هاي کوچک،  هاي بزرگ و برخی از سازمان از سازمان
هاي مدیریت دانش ایجاد  را براي تدوین، هدایت و هماهنگی برنامهها این پست  سازمان. اند نمودهایجاد  » 4مدیر عالی دانش«مدیریت عالی سازمان به نام 

شود نقش کامال  چند گاهی تصور می هر. دارندبرخور »معاون یادگیري سازمانی«یا  »مدیر سرمایه فکري«مانند  تفاوت دیگريعناوین ماز این مدیران  .کنند می
مدیران عالی اطالعات، . دهستن ولی باید دانست که این دو نقش کامال متفاوت ،باشد می »ی دانشمدیر عال«شبیه نقش  » 5مدیر عالی اطالعات«مشابه و متداول 

وارد دارند و تاکنون به طور رسمی را برعهده هاي متمایزي مانند تدوین راهبرد فناوري اطالعات، عملیات فناوري و مدیریت کاربرد فناوري اطالعات  مسئولیت
را نیز در عنوان خود دارد و به ویژه  »دانش«آید که واژه  در واقع مدیر عالی دانش، یک مدیر عالی اجرایی به شمار می. اند نشدهش هاي مدیریت دان قلمرو فعالیت

ه که مدیریت دانش چگون در هر حال مدیران عالی دانش باید بینش مدیر عالی اجرایی را در خصوص آن. براي هماهنگی برنامه مدیریت دانش، منصوب شده است
  ].4[ تواند تفاوت ایجاد کند، کشف نموده و توسعه دهند می
  
 فرایند مدیریت دانش  2-2

اهمیت این موضوع به حدي است که امروزه . ها در شرایط رقابتی و عصر اطالعات است فرایند مدیریت دانش سازمانی یکی از مهمترین عوامل موفقیت شرکت
هاي خود  ها در گزارش بندي شرکت نمایند و آن را به منزله سرمایه فکري خود و نیز شاخصی براي درجه گیري می اندازهها، دانش خود را  شماري از سازمان

  ] .12[کنند  منعکس می
براي حصول  است که در آن براي فرایند مدیریت دانش شش مرحله را یادآور شده و در نهایت 6مدل پروبستهاي فرایند مدیریت دانش،  ترین مدل یکی از معروف

  .)توجه شود 1به شکل (.[16]گیري را نیز در مدل خود آورده است اهداف، ارزیابی و اندازه
 کسب دانش، اکتساب دانش-2        شناسایی دانش-1

 اشتراك و توزیع دانش -4          توسعه دانش -3
  نگهداري دانش - 6           گیري از دانش بهره  - 5                

  

 
  دانش، مدل پرو بست یریتمد یندهايفرآ - )1(شکل

  توانیم از منابع متعددي ن منظور مییبد. بیم هر کسی قادر به دانستن همه چیز نیست، اما ما باید بدانیم هر آنچه را که نیاز داریم در کجا بیا:  شناسایی دانش  -1
   .براي شناسایی دانش استفاده کنیم

ها باید از بازار  در این مرحله، دانش .سازند آوري اطالعات از منابع داخلی و خارجی می پشتوانه دانش خود را با جمعها  سازمان:  اکتساب دانش -  کسب دانش -2
  .شناسایی شده و در مرحله کشف، کسب گردد... رقبا و  هاي مربوط به مشتري، تولید، همکاران، داخلی و خارجی نظیر دانش

هایی بپردازد که خود  کند تا به کسب قابلیت شود که سازمان از طریق آن آگاهانه تالش می هاي مدیریتی می تالشتوسعه دانش شامل همه آن : توسعه دانش -3
  .هایی بپردازد که هنوز در درون و بیرون شرکت وجود ندارد ست، یا به خلق قابلیتا فاقد آنها

ظرفیت یک سازمان براي  .ها و دانش جابجایی سازمانی و تکنولوژیکی اطالعات، دادهانتقال و انتشار دانش عبارت است از حرکت و : اشتراك و توزیع دانش -4
  .انتقال دانش، در واقع ظرفیت سازمان براي انتقال قدرت و به اشتراك گذاشتن آن است
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در صورت . شود رفتن ظرفیت سازمان می گیري خالق دانش و تجارب ارزشمند سازمان موجب ایجاد دانش جدید و باال بازیابی و بهره:  گیري از دانش بهره -5
  . آید هاي جدید، آن تجربیات پایش و اصالح شده و مجموعه جدیدي به دست می تجربیات در موقعیت بکارگیري دانش و

ا به بهترین نحو نگهداري توان آن ر سازي دانش ابتدا باید دانست که چه دانشی براي نگهداري مهم است و بعد اینکه چگونه می براي ذخیره: نگهداري دانش -6
که البته در این راستا باید ساز و کارهاي مناسبی براي به  ؛دهد اجازه اینکه مورد استفاده قرار گیرد را می ،این روش از نابودي دانش جلوگیري کرده و به آن .کرد

  .روز کردن سیستم ایجاد شود
  

 در مراکز خدمات کشاورزي دانش یریتمد یندفرآ يساز یادهپ یفیتک یابیچارچوب ارز - 3
نشان داده شده این چهار مرحله  ،)2(شکل مرحله اصلی تشکیل شده است که در دانش در این تحقیق از چهار یریتمد یندفرآ يساز یادهپ یفیتک یابیارز روند
  :است

  

 
    

 
 

  دانش یریتمد یندفرآ مدل ارزیابی -) 2(شکل 
 

شاخصهاي ارزیابی کیفیت معیارها و به تبع آن براي تعیین  مناسبمدل مدیریت دانش فرآیند ي   انجام گرفته در زمینهي اول با توجه به مطالعات  در مرحله
این  ،سلسله مراتبی شده و به کمک تکنیک فرایند تحلیل  هاي یافت معیارها و شاخص ي دوم با استفاده از در مرحله. تعیین گردیددانش  یریتمد یندفرآ يساز یادهپ

 هاي فازي به ارزیابی عملکرد ها و تئوري مجموعه همان شاخصه کمک ب بعديي  در مرحله. گردیدندي بند ا نسبت به یکدیگر مقایسه و رتبهه معیارها و شاخص
حاصل از مرحله  هاي داده و) ماتریس اوزان(ي دوم به کمک اطالعات حاصل از مرحله ي چهارم در مرحلهسرانجام  ؛پرداخته شدخدمات کشاورزي واحدهاي 

  .انجام گردیددانش  یریتمد یندفرا يساز یادهپ ینهدر زم خدمات کشاورزيهاي  بندي واحد رتبه،  7TOPSIS و تکنیک) گیري ماتریس تصمیم(سوم
  
  تحقیقروش  - 4
  نوع تحقیق 4-1

  .باشد میبرخوردار توصیفی  از ماهیتی  ،روش انجام کار این تحقیق با توجه به هدف آن از نوع تحقیقات کاربردي بوده و با توجه به
  
  نمونه آماريجامعه و  4-2

اعضاي  به دلیل محدود بودن. دنباش نفر پرسنل می 100داراي در مجموع د که نده تشکیل می کشاورزي خدمات سازمان پرسنل سهجامعه آماري این تحقیق را 
  .استفاده نشده است گیري جامعه آماري، کل اعضاي آن مورد بررسی قرار گرفته و از نمونه

  ها آوري داده روش جمع 4-3
. اند مختلفی مورد بررسی قرار گرفته هاي اي صورت گرفته است و مدل مطالعات کتابخانه ،این پژوهش هاي مناسب براي ها و شاخص براي ارزیابی و استخراج معیار

نیز به  ها است هر کدام از این معیارشده  در نظر گرفته ،باشند موثر میسازي فرایند مدیریت دانش  پیادهکیفیت  درشاخص عمده که  شش، مدل پروبستبا توجه به 
معیار براي ارزیابی کیفیت بیست و سه در مجموع در این تحقیق  اي شناسایی گردیدند، منشعب شدند؛ که از طریق مطالعات میدانی و کتابخانه زیرمعیارهایی

سازي فرایند  پیادهارزیابی کیفیت « اي تحت عنوان نامه ت آمده، پرسشهاي بدس با توجه به معیار). 3شکل(گرفته استقرار دانش مد نظر یریتمد یندفرا يساز یادهپ
  .توزیع گردید ،ي آماري مورد نظر تهیه و در بین جامعه »مدیریت دانش

  
 
 
 
 

استخراج معیارهاي ارزیابی 
د نسازي فرای کیفیت پیاده

ت دانش در مراکز مدیری
 خدمات کشاورزي به

 کمک پرسشنامه

  معیار عملکرد  ها وزن شاخص

TOPSIS 

بندي مراکز  رتبه
 خدمات کشاورزي

 Fuzzy Fuzzy AHP نظریه
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 روایی و پایایی پرسشنامه 4-4
  
متخصصان و اساتید دانشگاه قرار  گیري در اختیار تعدادي از صوري تعیین شده است؛ به این ترتیب که ابزار اندازه پرسشنامه مورد استفاده به صورت روایی روایی 

ح  اظهار نظرهاي اعالم شده و اصال آوري پس از جمع. ها اعالم نمایند مطالعه، نظرات خود را در مورد روایی پرسشنامه ازگرفته و از آنان خواسته شده است تا پس 
اده استف 8پرسشنامه نیز از ضریب آلفاي کرونباخ گیري پایایی براي اندازه. هاي مورد نظر از روایی باالیی برخوردارند پرسشنامه نتیجه گرفته شد که ،برخی سؤاالت

  .آمده است) 1(این ضریب محاسبه و نتایج در جدول، فرایند مدیریت دانش براي هر یک از ابعاد. شده است
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

  هاي سیستم مقدار ضریب آلفاي کرونباخ محاسبه شده براي هر یک از وروردي): 1(جدول
  
  ها تجزیه و تحلیل داده -5

هاي فازي با فرایند تحلیل  مجموعه در مقاالتی. هاي آن را با اعداد قطعی تخمین زد بندي اولویت توان و نمی در بسیاري از موارد نظرات انسان داراي ابهام است
براي این روش از آنجاکه . گیري چند معیاره است مسائل تصمیم مناسب براي حل یروش ،فرایند تحلیل سلسله مراتبی. آمیخته شده استکالسیک  9سلسله مراتبی

 توانایی بیشتري براي حل ،نیاز داردبه منظور ارائه نتایج بیشتري پرسش و پاسخ  هاي جفتی و به تعداد گیري به بررسی هاي تصمیم شاخصهاي  تحلیل وزن
ات کشاورزي خدمیک مرکز  کیفیدر حقیقت ارزیابی . ]5 [ دارا است را با معیارهاي مستقلسازي یک فرایند چون مدیریت دانش  کیفیت پیادهمسائلی مانند ارزیابی 

صفات معموالً با و شود  انجام می خاصی ارزیابی امتیازي تحت شرایطدر آن  مختلفی است و  شامل فاکتورهاي سازي فرایند مدیریت دانش،  در زمینه پیاده
 هاي زبانی و کردن اظهارنظر رویکرد فازي در یکی بنابراین روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی با. شوند زده می تخمین... و »ضعیف«، »زیاد« نظیر ،زبانیهاي  واژه
  .[13]باشد  تواند بسیار مفید ارزیابی مراکز مختلف می ها براي وزن

  
  ها  اوزان نهایی شاخص 5-1

نشان دهنده ) 2( در جدولنتایج حاصل از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی  .باشد ها می از معیار بحث اول پیرامون این پژوهش مربوط به اهمیت یا وزن هر یک
در وزن معیار مربوط به آن، وزن نهایی هر شاخص  با ضرب وزن هر شاخص. باشد ها نسبت به معیار خود می شاخص ها و اوزان هر یک از  اوزان هر یک از معیار

سازي  پیاده کیفیت در امررا شاخص میزان اهمیت آن مقادیر اوزان نهایی هر . اند شده نمایش داده) 2(است، که این مقادیر در ستون سمت چپ جدول حاصل شده
  .دهد نشان می خدمات کشاورزي مراکزفرایند مدیریت دانش در 

  مقدار ضریب آلفاي محاسبه شده  متغیر

  85/0  شناسایی دانش

  93/0  اکتساب دانش - کسب دانش
  83/0  توسعه دانش

  91/0  اشتراك و توزیع دانش
  88/0  گیري از دانش بهره

  79/0  نگهداري از دانش
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  کلی وزن  وزن  سوم سطح  وزن  دوم سطح  وزن  سطح اول

A  
0,216  

1  
  0,05  

1  0,49  0,025  
2  0,34  0,017  
3  0,17  0,009  

2  0,079      0,079  

3  0,087  1  0,47  0,041  
2  0,53  0,046  

B 0,204  

1  0,121  
1  0,391  0,047  
2  0,34  0,041  
3  0,269  0,033  

2  0,083  
1  0,367  0,03  
2  0,435  0,036  
3  0,198  0,016  

C 0,173  
1  0,064  1  1  0,064  

2  0,109  1  0,583  0,063  
2  0,417  0,045  

D 0,113  1  0,076      0,076  
2  0,037      0,037  

E 0,137  1  0,085      0,085  
2  0,052      0,052  

F 0,157  

1  0,041      0,041  
2  0,035      0,035  
3  0,038      0,038  
4  0,043      0,043  

  مقادیر اوزان نهایی هر شاخص : )2(جدول
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  خدمات کشاورزي مراکزدانش در  یریتمد یندفرا يساز یادهگیري عملکرد کیفیت پ اندازه 5-2
باالترین امتیاز ممکن،  که مراکز خواسته شدکارکنان گویی، از  براي پاسخ .باشد می يخدمات کشاورز مراکزبحث دوم مربوط به بررسی عملکرد هر یک از 

آوري این نظرات به صورت  جمع. بدهندفرایند مدیریت دانش امتیاز ممکن را در بازه صفر تا صد به هر شاخص کیفیت  ترین ترین امتیاز ممکن و پایین محتمل
، باشد ترین امتیاز می ترین و پایین ستون از اعداد که نماینده میانگین باالترین، محتمل ، سهکارکنانبا محاسبه میانگین فازي نظرات  در نهایتانجام گردید؛ فازي 

   .بدست آمد

کمک روش مرکز ناحیه به اعداد قطعی تبدیل  هاي فازي با این داده .بایست فازي زدائی شود می میانگین بدست آمده فازي است، بنابراینهمانطور که اشاره شد، 
  .به نمایش درآمده است )3(در جدول TOPSISقطعی بعنوان ورودي مدل  که این اعداد ،]2[گشتند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
 

  ها و معرفی بهترین عملکرد در هرشاخص شاخص نسبت به مرکز خدمات کشاورزيبدست آمده از عملکرد هر  نتایج  :)3(جدول
  

 

  ج يمرکز خدمات کشاورز  ب يمرکز خدمات کشاورز  مرکز خدمات کشاورزي الف  معیار
A-1-1 63,2  61,94  62,45  
A-1-2 64,63  63,28  64,87  
A-1-3 65,2  66,24  66,84  
A-2 56,35  54,23  55,46  

A-3-1 59,37  61,27  61,11  
A-3-2 62,51  63,33  63,78  
B-1-1 59,26  60,11  61,04  
B-1-2 61,29  61,17  60,86  
B-1-3 58,32  54,33  56,45  
B-2-1 62,54  61,02  60,76  
B-2-2 53,28  54,26  55,46  
B-2-3 52,24  55,72  55,06  
C-1-1 59,26  57,42  58,34  
C-2-1 57,16  55,84  56,94  
C-2-2 56,32  54,23  55,43  
D-1 61,11  60,76  62,42  
D-2 67,19  69,31  68,24  
E-1 68,32  66,24  68,87  
E-2 62,36  64,28  64,76  
F-1 59,32  59,75  60,24  
F-2 65,34  64,23  66,34  
F-3 60,65  58,56  61,04  
F-4 61,42  60,98  62,87  
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  بندي نهایی رتبه 5-3
ماتریس اوزان به . باشد می گیري و ماتریس تصمیم Wنیاز به ماتریس اوزان  ، TOPSISتکنیک  با استفاده از خدمات کشاورزي بندي نهایی مراکز براي رتبه 

بندي  با استفاده از روابط مربوطه، رتبه. باشد ي هر دوره می قطعی شده گیري نیز یک ماتریس شامل اعداد ماتریس تصمیم. ایجاد گردیدها  بندي شاخص وسیله رتبه
   .باشد می) 4 (جدول آل به شرح آل و دوري از جواب ایده نزدیک بودن به جواب ایده از لحاظ خدمات کشاورزيو امتیازات هر یک از مراکز 

  
  
  
  
  

  
 
 

  سازي فرایند مدیریت دانش کیفیت پیادهخدمات کشاورزي در زمینه بندي نهایی مراکز  رتبه : )4(جدول
  

   گیري نتیجه - 6
مین نیازها و اهداف سازمان أهایی براي شناسایی، ارزیابی، سازماندهی، ذخیره و بکارگیري دانش به منظور ت یافته است که رویه مدیریت دانش رویکردي ساخت

جمعی از طریق فرایندي شامل تولید دانش، تسهیم  و دانش دسته) و دانش فردي نزد هر فرد تجربه(کند؛ که طی آن سازمان در استفاده از سرمایه معنوي برقرار می
کننده براي  با این تفسیر، با توجه به اینکه در اقتصاد دانش محور، دانش به عنوان یک عامل تعیین. ]6[آوري توانمند خواهد شد دانش و استفاده از آن به کمک فن

سازي و جاري و ساري نمودن فرایندهاي مدیریت  شود، لذا بحث پیاده محسوب می  -اعم از دولتی و خصوصی -تصادي و خدماتیهاي اق پذیري در بنگاه رقابت
خدماتی وابسته به  مرکز 3سازي فرایند مدیریت دانش در  در این راستا مقاله پیش رو به ارزیابی کیفیت پیاده. افزون یافته است دانش بیش از گذشته اهمیت روز

 طور به؛ است شده داده نشان نیز )2( لجدو در که شاخص هر براي آمده دست به اوزان به توجه با . تعت کشاورزي با تکنیک چند معیاره فازي پرداخته اسصن
 منظور به شوندگان پرسش نظرات زدایی فازي از حاصل نتایج .دارد را وزن باالترین که نمود اشاره شناسایی دانش شاخص به، اهمیت لحاظ از توان می کلی

 ،باشند نزدیکتر صد یعنی ،خود بیشینه مقدار به ،مقادیرمیزان  چه هر جدول این دراشاره شده است؛  )3( جدول درسازي فرایند مدیریت دانش  کیفیت پیاده ارزیابی
 آمده بدست نتایج .دنباش می مرکز تر ضعیف عملکرد نشانگر ،باشند نزدیکتر صفر یعنی خودکمینه  مقدار به هرچه و خدمات کشاورزي مرکز بهتر عملکرد نمایانگر

سازي فرایند مدیریت دانش به  باالترین رتبه را از لحاظ کیفیت پیاده) ج(کشاورزي مرکز خدماتدهد  آمده است، نشان می )4(که در جدول TOPSISتکنیک  از
عالی این مرکز به مقوله استقرار مدیریت دانش و فرایندهاي مرتبط با آن در ساختارهاي   خود اختصاص داده است؛ که این امر مبین آگاهی و توجه بیشتر مدیران

 نقاط ها، برخی شاخص امتیازات بودن پایینو عوامل  علل بررسی با مدیران این مراکز شود می پیشنهادهاي حاصل از پژوهش  با توجه به یافته. سازمانی است
اند، تأکید  هایی که امتیاز بیشتري کسب نموده تحقیقات پژوهشی در این زمینه انجام دهند؛ همچنین بر روي شاخص لزوم صورت در و کرده یابی ریشه را ضعف

  .بیشتري داشته و در جهت تقویت آنها اقدامات مقتضی را به کار بندند
   

  نزدیکی نسبی به جواب ایده آل  مرکز خدمات کشاورزي  رتبه
  0,649288985  ج  1

  0,538847128  الف  2
  0,382578447  ب  3
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