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 چکیده 

رو حرین اسزارهای مدیریت دانش اات از اینو از مهم هاعا  موور سییاری از حووتا  اازماناطال فناوری

ای وری اازمان هیتند سه این امر حوجه و اهتمام ویژههان حواعه کار خود و افزایش سهرهامدیرانی که خو

ه در زمان درات و سا گردند کاودمند واقع میهنگامی ها دارند اما میئله مهم این اات که این فناوری

های اجتماعی اسزارهای مهم فناوری اطالعا  در هزاره اوم سه ااتراحژی درات سکارگرفته شوند شبکه

کنند در این پژوهش سه ااتفاده میخود های زیادی امروزه از این اسزار سرای پیشرفت آید اازمانشمار می

سر اصول مدیریت دانش در مرکز حخصص حفییر و های اجتماعی منطبق سندی اسعاد شبکهسررای و اولویت

 _این پژوهش ازنظر نوع ااتفاده کارسردی و سا حوجه سه هدف حوصیفی شود علوم قرآن پرداخته می

 ااتفاده سا نمونه حجم و سوده و اااحید این مرکز کارکنان شامل قیحوق یآمار جامعهساشد. می پیمایشی

وحولیل آوری اطالعا  از پراشنامه ااتفاده شد. حجزیهسرای جمع .اات دهیگرد نییحع فرمول کوکران از

های اجتماعی منطبق سر اصول ها سا کمک روش فازی حاپییس نشان داده که ااتفاده از شبکهداده

 مثبتی در فرآیندهای کاری دارد. حأثیر مدیر  دانش

 

رکز حخصصی حفییر و علوم م یس،حاپی یدانش، روش فاز یریتمد ی،اجتماع یهاشبکهواژگان کلیدی: 

 یحوول ادار ،قرآن 
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 مقدمه

از حالت  ۰۲۳۱ هایمهروموم. نظام اداری ایران از گرددسرمیگذشته  قرننیماندیشه ایجاد حوول در نظام اداری سه سیش از 

، حشکیل سینیپیشن روند سا سرخوردار گردیده، ای حوجهیقاسلنوین از گیتردگی  هایقالبدر  حدریجسهی گذشته خارج و تان

نهادینه شد و موضوع حوول، اصالح و حکوین  ۰۲۳۱اداری و ااتخدامی کشور، در قانون ااتخدام کشوری مصوب  راازمان امو

  (۰۲31 ،ااتاد زاده) سخش عمده وظایف این اازمان درآمد عنوانسهنظام اداری سه شکل رامی 

ااتفاده از فناوری اطالعا   هاآن ازجملهاات  شدهانجاممختلفی  ااتانداردهایو  هاروشسرای حوول در نظام اداری کشور 

داخلی، اینترنت، اییتم  هایشبکهزیادی را سرای کمک سه حوول در نظام اداری دارد که  اسزارهایاات. فناوری اطالعا  

اداری  هااازمان های اجتماعی درشی شبکهاثرسخهیتند. مقاله حاضر سررای  هاآن ازجملهداخلی، اینترانت و ...  نگارینامه

اخیر در  هایپیشرفتدگرگون ااختند،  ۰۱و  3۱ هایدههشخصی مویط کاری را در  کامپیوحرهایکه  طورهمان، پردازدمی

های ، مدیریت دانش سا اسزارهای مثل شبکهه ااتدآور سه وجودحکنولوژی اطالعا ، انقالسی جدید را در چارچوب مویط کاری 

  طالعاا وریفنا دیسررکا هجلو ،های اجتماعیشبکه(. ۰۲3۰)منصور نژادی، آوردجتماعی حوولی دیگر در این حوزه سه وجود ا

 آن از زارسا یهازسه نیا مپااخ سه هنگا ایسر پذیریانعطاف نمکاا وجدید   موصوتا وها زارسا دیجاا نتایلی همچودات که سه ا

 .(Scholl, 1998) اتا یادشدهحی آ هایاازمان عنوانسه

و  ، پااخگویی سه نیازهای روز جامعهسه جهان ااالمقرآنی حبلیغ و نشر معارف  ساهدف ۰۲1۱مرکز حخصصی حفییر در اال 

انداز آینده خود کانال ارحباطی و حبلیغی سرای جهان ااالم خواهد سود، اازمان در چشماین شد.  حأایس حرسیت نیروهای حوانمند

در این اازمان  های مدیریت اازمان اات؛انش جدید و اسزارهای جدید سرای انتقال دانش از دغدغهاز همین رو داشتن د

و سه همین  شودمیو حتی انجام امور اداری ااتفاده  راانیاطالعجهت انتقال  های اجتماعیشبکهسرای پیشبرد امور از  حازگیسه

این از  مؤثراکنون مدیران این مرکز نگران ااتفاده  اات. گرفتهانجاممنظور حغییرا  اااای در سروکراای اداری اازمان 

 اااحیدای سه سررای میزان اهمیت این مویط در سین کارکنان و در اازمان هیتند و سرای این امر سا پراشنامه هاشبکه

 پرداخته خواهد شد.

 

 یشینهپ

صور  گرفته اات و  حکمرانی الکترونیک،راسطه سا در جدیدحرین مطالعه  در این زمینه حوقیقا  مرحبطی در داترس هیتند،

 یهاااتیاو فناوری سرای پشتیبانی و سهبود  اطالعا که سه ااتفاده از  ردیگیسرمای از عملکردها و مطالعا  را در مودوده

 .(Scholl, 2015) کندمیو جامع اشاره  سهنگامو جذب شهروندان و ارائه خدما  حکومتی  کارگیریسهدولت، عملیا  حکومتی، 

از طریق گردآوری، اازمان دادن، ذخیره کردن و انتشار اشکال  اطالعا فناوری که  اشاره دارد مؤلفدر پژوهش دیگری 

، طورکلیسهکه اات  شدهسیاندر مقاله دیگری  .(Mosleh and Nosratabadi, 2015) کندمی، ارحباط را سنا اطالعا مختلف 

سوده، سناسراین، سرای کشورهای  حرعقبدر حصویب دولت الکترونیک  یافتهحواعهیه سا کشورهای در مقای حواعهدرحالکشورهای 

و رایدن سه کشورهای  ایجادشدهش سرای گذر از موانع الو ارحباطا  و ح اطالعا ، موفقیت در احخاذ فناوری حواعهدرحال

ذینفعان و  میان وانفعاتا فعلو درک  یافتهنظام وحولیلحجزیهو ارحباطا ، میتلزم  اطالعا پیشگام در فناوری  یافتهحواعه

در حعامال  طور در پژوهشی نزدیک سه حوقیق روسرو که همین و .(Liu & Yuan, 2015) ساشدمیو ارحباطا   اطالعا فناوری 

 درصدیدهایش افز ۳۱۰۳ و ۳۱۱۰ هایمهرومومشهروندان سا مقاما  دولتی در احوادیه اروپا در مد  کوحاه سین  آنالین

نیمی از شهروندان احوادیه اروپا از خدما  دولت الکترونیک ااتفاده نمودند.  باًیحقر ،۳۱۰۳ اال درطورکلی اات. سه شدهثبت

، اهم قبل از آنماه  ۰۳. در کردندمیطور منظم از اینترنت ااتفاده از شهروندان احوادیه اروپا سه %1۱در اال مذکور، 
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اات. پس از افت اندک در  یافتهافزایشروپا سرای حعامل سا مقاما  دولتی سا ااتفاده از اینترنت ده درصد شهروندان احوادیه ا

راید. این سدان معنی اات که حقریباً  ۳۱۰۳اال  در %۳1و سه  سا مقاما  دولتی دوساره رشد کرده آنالین حعامال  ،۳۱۰۲اال 

 (Eurostat, 2015)  داشتندوپا سا مقاما  دولتی از طریق اینترنت حعامل االه احوادیه ار 1۳حا  ۰1نیمی از شهروندان سین 

جامعه،  یهاخوااتهفناوری در رااتای حوقق  یهاشرفتیپحوجه سه سا ای اشاره داشتند در مقالهدیگر  مؤلفانیطور همین

دولتی، ااتفاده  یهااازمانکنند. در  متوول نموده و نواازی هاشرفتیپدولتی ساید ااختار خود را متنااب سا این  یهااازمان

سا رویکرد شهروندمداری در رااتای ارحقاء شفافیت و  اطالعا از فناوری  موقعسههمچون ااتفاده منااب و  ییهاکیحکناز 

 ااتشده  ریناپذاجتنابپااخگویی، صوت، ارعت و دقت در عملیا ، ارحقاء کیفیت و مطلوسیت ارائه خدما  سه مردم، امری 

؛ هالزر ۰۰3۳؛ مک گوان، ۰۰3۰؛ سانتز، ۰۰31گرینر،  هایپژوهشکه اات  شدهسیاندر حوقیق دیگر ( ۰۲۰۳ و همکاران، راسیح)

اازوکارهایی مثل حمایت مدیران  حأثیر ۳۱۱۳؛ ملیتیکی، ۰۰31؛ ورحر و همکاران، ۰۰31چمی و هالزر، ؛ هاتا۰۰۰3هان، و کاتا

عملکرد، کارآموزی کارکنان، ااختار پاداش، درگیر  گیریاندازه هایداتگاهزمان، ارشد، کارکنان متعهد در کلیه اطوح اا

و دولت الکترونیک را  اطالعاحی یهایفناوراز  گیریسهرهو سازخورد در حصمیما  مدیریتی،  اصالحکردن کارکنان در اازمان، 

از دولت الکترونیک و ارائه خدما   گیریسهرهوری؛ . در میان اازوکارهای فناکندمیدر سخش دولتی حأیید  وریسهرهدر ارحقای 

احوماایون اداری دارای سیشترین شکاف سین وضعیت موجود و مطلوب در ایران  هایداتگاه کارگیریسه سه همراه غیرحضوری

ما  از دولت الکترونیک و ارائه خد گیریسهرهو ارحباطا  و  اطالعا فناوری  هایزیرااختسودند که میتلزم ارحقای 

 شدهنوشتهدر مورد میکروسالگ در شرکت زیمنس  کهنزدیک در پژوهشی  (۰۲۰۲، و هراحی فرددانایی) ساشدمیغیرحضوری 

از مزایای  مؤلفینو  ااتهای مختلف زیمنس پرداخته سخش ءمیکروسالگ در مزیت اازمانی و ارحقا حأثیرکه سه سررای  اات

های شبکهعقیده داشتند دیگری  مؤلفان (Müller and Stocker, 2011) اندکردهاین اسزار در شرکت مذکور مطالبی را سیان 

را  کنندگانمصرفدر ارحباطا  اازمانی دارد، حغییر از فشار سه یک مدل کشش جایی که اطالعا   حوجهیقاسلحغییر  اجتماعی

اازد. این دار اطالعا  و پیچیدگی ممکن میحاتا  را سا درجه ساتا در مق خصوصسه. کندمیسه اطالعا  مرسوط سه مناسع متصل 

 مؤلفانی (Böhringer and Röhrborn, 2011) حواط اسزار میکروسالگینگ ایجاد کرد خوسیسهحوان مورد سرای مدیریت پروژه را می

مدیریت شود حیم سررای چیزی که ساعث می منظورسهسا ااتفاده از هر دو ویژگی انتی نهادهای گروهی و ااختارهای شبکه 

های پردازد. این حوقیق سه سررای حعدادی از ویژگیساشد می مؤثرحواعه گزاره ارزش  منظورسههای کوچک سرای همکاری پروژه

های دانشجویی پرداخته و اقداما  شبکه مانند گروهی و رواسط درون اعضاء و اقداما  مرسوط سه شبکه سا دیدگاه اثرسخشی حیم

را در حمام رواسط سین اعضای گروه سررای کرده اات. عالوه سر این  اندشدهکوچکهای دار سرای گروهانیجام و مرکزیت که معنی

یک  عنوانسههای انتی مانند اندازه و نیبت جنیی، حیم حوقیقاحی حواعه داده و یک ویژگی جدید سه نام حنوع گروه سه ویژگی

سه  مؤلفاندر پژوهش دیگری  (Kylindri et al, 2011) نموده ااتمعکوس در حشاسه نقش اعضای حیم را سررای  گیریاندازه

پردازد وضعیت پروژه حواط اعضای پروژه سه علت مشکال  هماهنگی و نداشتن فرصت کافی می گذاریاشتراکسررای عدم سه 

را وااطه  میکروسالگینگی نماید و مزایاهای ارحباطی راحت معرفی میو راانه وزنابکاسزاری سییار  عنوانسهو میکروسالگینگ 

سه سررای شبکه اجتماعی اازمانی سه  موققان دیگری در پژوهشی (Zhao et al, 2010) .دانندهمکاری در سین اعضای حیم می

کارکرد سهتر مدیریت پروژه و مجموعه فرآیند مدیریت دانش اات. این مقاله سه سررای  منظورسهکه  پردازندمی amigosنام 

اجتماعی در مدیریت پروژه  هایشبکهاز طریق  هاپروژهشبکه اجتماعی در جهت ااتفاده از حجرسیا   افزارنرماعه های حوپروژه

. سرای هیت هاپروژهعدم ارحباط  هاپروژهاشاره دارند که از دتایل شکیت  مؤلفاندیگر  ایمقالهدر  (Jucá, 2009) ااتپرداخته 

های اجتماعی در مدیریت و سه سررای امکان ااتفاده از شبکه کندمیا پیشنهاد اجتماعی ر هایشبکهاز سین سردن شکیت، 

از این دید سه سررای پرداخته اات؛ یک پروژه نیازمند اطالعا  سییاری اات که  مؤلفی ((JuiHau et al, 2009 پردازدپروژه می

 که ؛آن، مناسع تازم را سرای انجام پروژه حخصیص دادحا سر اااس  یافتدات هاآنحوان سه می راحتیسهاز طریق فناوری اطالعا  

حر از گذشته کرده های نوآوری و حتی دوره حیا  موصول را کوحاهااتفاده از فناوری اطالعا ، دوره ارائه موصوتا ، فرآیند

مد   هاآننتقال اریع و سا ااتفاده از اطالعا  و ا حراریعتازم اات مدیریت پروژه، هرچه  پذیریرقاستاات. پس سرای سقا و 
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معتقدند  مؤلفاندیگر (.  ۰۲3۲، طرهانی) خود را سا ارعت وارد سازار نمایند موردنظرها را کاهش داده و موصوتا  اجرای پروژه

 در مووردانش نکنارکا از مندیسهره وقاستی رخلق مزیت  در  طالعاا وریفنا ازسهینه  دهاتفاا منظورسه زیمجا نمازحواعه اا

 .(Larsen, 2002) (Raghunathan, 2002) شودمی بجدید مویو ریمویط کا دهیاازمان دهبررایک  ،هیوگر هایتفعالی

 

 تحقیق سؤاالت

 هاآنحوقیق شناخته شوند و سرای رایدن سه پااخ  اؤاتا سه نتیجه مطلوب در این پژوهش استدا تازم اات،  نسرای راید

 از: اندعبار این حوقیق   اؤاتاروش و مییر مشخصی معین گردد. لذا 

 های اازمان نقش مثبتی را ایفا کرده اات؟در فعالیت حالحاسه های اجتماعیشبکها ااتفاده از آیاصلی:  اؤال

 های آینده خود قرار دهد؟را مبنایی سرای فعالیت های اجتماعیشبکه ،حواندمیآیا اازمان فرعی:  اؤال

 

 شناسیروش 

و  هاااتنباطگزینش نمونه و  هایروشمقاله روش حوقیق کارسردی اات، این نوع پژوهش مرسوط سه روش حوقیق ما سرای این 

اما در اینجا هدف پژوهش در جهت رشد و  ؛اات شدهانتخاباز آن  اینمونهدر مورد جمعیتی که  هایافتهاز نتایج و  هاحعمیم

های واقعی و زنده اهیم نظری و مجرد )ذهنی( در موقعیتاازی یک موصول یا روال یک فعالیت و خالصه آزمودن مفنهسهی

 (۰۲3۳ )ارمند و همکاران، .اات
 

 قلمرو تحقیق

 موضوعی حوقیق قلمرو

 .هیتدر امور اداری  های اجتماعیشبکه حأثیرهای مرسوط سه حوزه نگرشی این حوقیق سوث

 قلمرو زمانی حوقیق

 .هیت ۰۲۰۱ اال سهاردوره زمانی این حوقیق 

 مکانی حوقیق قلمرو

 مرکز حخصصی حفییر و علوم قرآنکارمندان و اعضای 
 

 جامعه و نمونه آماری

 . )ارمند و همکاران،های از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک ساشندجامعه آماری عبار  اات از مجموع

نفر اات و  ۲1۰ هاآنکه جمعیت  سوده نمرکز حخصصی حفییر و علوم قرآو اااحید  کارکنان شاملدر این پژوهش  (۰۲3۳

 حوزیع گردید. همچنین سرای حعیین حجم نمونه آماری از فرمول زیر ااتفاده شد: هاآنپراشنامه میان 

(1)                                                                                                                             n = 

حجم  N،نمونه حجم nکه در آن  ها سرای مواابه حجم نمونه آماری ااتیکی از پرکارسردحرین روش (۰راسطه ) فرمول کوکران

نیبتی از جمعیت فاقد  p، قبولقاسلصد خطای معیار ضریب اطمینان  در z...(و ااتان, ،جمعیت آماری )حجم جمعیت شهر

درجه اطمینان یا دقت احتمالی  d نیبتی از جمعیت فاقد صفت معین )مثالً جمعیت زنان( q صفت معین )مثالً جمعیت مردان(

)یعنی نیمی از جمعیت حائز صفتی معین  ۱/۱طبق فرمول ساتا اگر سخواهیم حجم نمونه را سا شکاف جمعیتی ساشد و مطلوب می

 یا ۱,۱۰ حواندمی d. اات ۰,۰1معموتاً  zریم. مقدار گیدر نظر می ۱,۱را  qو  pساشند . نیمی دیگر فاقد آن هیتند. معموتاً 

 سه دات آمد. ۰۰۰سعد از جاگذاری در فرمول  که ساشد؛ ۱,۱۱

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

  

 

 

 روش گردآوری اطالعات

اات. سه این  شدهآوریجمعای، مصاحبه و پراشنامه ها و مطالعا  کتاسخانهسررای یوااطهسهاطالعا  موردنیاز این حوقیق، 

ی در افزارنرم هایشرکتای سا چندین نفر از مهنداین های جداگانهلعه کتب و مقاتا  مرحبط، مصاحبهصور  که پس از مطا

های شبکه حأثیرموارد ها، ی مصاحبههای اجتماعی در مورد موضوع این حوقیق انجام شد. پس از احمام کلیهحوزه شبکه

این پراشنامه  اؤاتا اراال شد حا سه کارمندان سه شد و ای طراحی پراشنامه و مشخص شد های اداریدر اازمان اجتماعی

های اجتماعی جهت نامه مذکور در میان مهنداین آشنا سه شبکهاات که پیش از حوزیع نهایی، پراش ذکرشایانپااخ سگویند. 

 ردید.حوزیع گردیده و صوت آن سه اثبا  رایده و اپس جهت حوزیع نهایی میان اعضای نمونه آماده گ آزمونپیش
 

 متدولوژی انجام پژوهش

 اات. شدهداده( نشان ۰متدولوژی انجام این پژوهش در شکل )

 (: فرآیند انجام تحقیق1شکل )

 
 

سا سررای پیشینه حوقیق و  ی اداریهااازمان های اجتماعیشبکهدر  مؤثرد رموااستدا  شدهداده( نشان ۰که در شکل ) طورهمان

در اازمان مذکور  هاآنسا پراشنامه سه سررای میزان اهمیت  این مواردو اپس  آمدهداتسهن گاخبر ساها انجام مصاحبه

 و ارائه راهکارهای پیشنهادی خواهیم پرداخت. هاجهینتپردازیم و در انتها سه سررای می

 

 بحثو  هاداده وتحلیلتجزیه

این ااتخراج شد های اداری اازمان های اجتماعیشبکهدر  حأثیرگذارموارد ای و مصاحبه در مرحله نخیت سا مطالعا  کتاسخانه

 :هیتسه شرح ذیل  موارد

  راانیاطالعافزایش 

 حیریع امور اداری 

 هماهنگی سین اعضا و کارمندان 

 کاهش وفاداری اعضا 

 افزایش حعهد کاری کارمندان 

 کاهش حورک فیزیکی کارمندان 

 کاهش وفاداری کارمندان 

 کاهش نظار  سر کارمندان و اعضا 

  و رقاست سین اازمانی افزاییهمافزایش 

 افزایش اطح دانش اعضا و کارمندان 

  اازمان هایهزینهکاهش 
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 حعیین معیارهای اصلی
ت و علوم مختلف، دانش یدر حجار ، مباحث مالی، مدیر کنیممیفازی ااتفاده  داروزن هایروشاین طرح از  انجیامکانسرای 

. شودمیکه سه کارشنااان نیبت داده  wiاین حالت را سا  شودمیحجرسه سعضی کارشنااان سه سعضی دیگر از آنان حرجیح داده  و
(Bojadziev, 2011) 

 حعریف شوند؛ اختصارسهفازی تازم اات مجموعه فازی و اعداد فازی  داروزنسیان روش  پیش از

، مجموعه Xدر  شود آنگاه مجموعه فازینشان داده  xاز عناصر ساشد که سا ای مجموعه Xفازی؛ اگر  مجموعه (:۰) فیحعر

 ( اات:۳های مرحب سه شکل راسطه )زوج

(۳)  
کند. اگر فضای حاسع عضویت حصویر می Mرا فضای  xاات. حاسع عضویت، مجموع  در xحاسع عضویت یا درجه عضویت 

(Mحنها )  یک مجموعه کالایک خواهد سود و اگر  موردنظرشامل اعداد صفر و یک ساشد آنگاه مجموعهM  شامل اعداد حقیقی

 (۰۲3۰ )شوندی، .یک مجموعه فازی خواهد سود موردنظرسین صفر و یک ساشد آنگاه مجموعه 

های عددی دم قطعیت همراه دادههای فازی هیتند که وقتی نمایش ضمنی ع(: اعداد فازی؛ اعداد فازی، مجموعه۳) فیحعر

یا  ۲های فازی هیتند که معانی عباراحی همچون حقریباً مجموعه هاآن، دیگرسیانسهشود. ااتفاده می هاآنساشد از  موردنیاز

ر عددی لواظ کنار مقادی هایی همچون حقریباً، نزدیک سه و نه کاماًل را دراعداد فازی واژه درواقعکنند. را سیان می ۱/۱نزدیک سه 

 (۰۲3۰. )غضنفری و رضائی، کنندمی

 اات L_Rاز نوع  فازی عدد ( حعریف نمود؛۳( و )۲حوان در قالب رواسط )را می L_Rاعداد فازی خاص مثلثی  مثالعنوانسه 

 اگر و حنها اگر:

(۲) 

 
سراسر  آنگاهβ =α=  0ساشند. اگر هـای چپ و راات آن مینسه حرحیب کراβو  αسوده و  میانگین عـدد فازی m که ییجا

 (۰۲3۰ . )شوندی،خواهد سود mعدد قطعی 

 گردد.( حعریف می۳) راسطهو سه شکل  شدهدادهنشان صور سهیک عدد فازی مثلثی 

(۳) 

 
 ساشند.می سه حرحیب کران پائین و ساتای عدد فازی uو  lکه یی جا

متغیر  هایشنااهشوند. سرای مثال، فازی سیان می هایمجموعه وایلهسههیتند که  متغیرهایی(: متغیرهای کالمی؛ ۲) فیحعر

 هاآننامند و هریک از های فازی میی را ارزشهایشنااهزسانی درجه حرار  ممکن اات پایین، متواط و ساتا ساشند. چنین 

لیکر   حاییپنجحبدیل متغیرهای کالمی در این پژوهش از طیف  سرای  (Larsen, 2002) شوندت حعریف میحاسع عضوی وایلهسه

 اات. شدهداده( نشان ۰) جدولدر  موردااتفادهاات. طیف  شدهااتفادهسه اعداد فازی  شدهحبدیل
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 کالمی مورداستفاده یرهایمتغ(: 1جدول )

 عدد فازی مثلثی متغیر کالمی

 (0,0.1,0.3) خیلی کم

 (0.1,0.3,0.5) کم

 (0.3,0.5,0.7) متواط

 (0.5,0.7,0.9) زیاد

 (0.7,0.9,1) خیلی زیاد

 

 بندی معیارهای اصلیرتبه

مراحل ااتفاده از روش  ۳و هوانگ ۰چن شود.معیارهای اصلی از روش حاپییس فازی ااتفاده می سندیرحبهمرحله سرای  در این

 ,Nejati)( ۰۲3۰، عطایی. )گیری چند معیاره سه شرح زیر ارائه کرده ااتحصمیم میئلهیک  ی را درفاز ایدئالشباهت سه گزینه 

2009): 
 حشکیل ماحریس حصمیم-گام اول

 ( را در نظر سگیرید.۱یک ماحریس حصمیم فازی سه شکل راسطه )

(۱) 

 
ام  ( حواط مشتری 16,…,1,2=ام ) سه معیار  شدهدادهسه معنای اطح اهمیت  در این ماحریس

 اات. ()

 دهندگانپااخحعیین ماحریس اهمیت نظرا  -گام دوم

 شود.( حعریف می1) سیماحردر این مرحله ضریب اهمیت نظرا  مشتریان سه شکل 

در 

این 

( وزن هر پااخگو از راسطه 1حعداد پااخگو اات که سا حوجه سه راسطه ) Kام و  ر پااخگو سیانگر میزان اهمیت نظماحریس

 .هیتاات مبنای وزن دهی آنتروپی  ذکرشایان. شودمی( مواابه 3)

(1)         
      k

ijijijij xxx
k

x ~~~1~ 21  
 

(3)         
      k

ijijijj www
k

w ~~~1~ 21  
 

 میم فازیکردن ماحریس حص سی مقیاس -گام اوم

شود. اگر اعداد ااتفاده می مقاییهقاسلدر این مرحله از حغییر مقیاس خطی سرای حبدیل مقیاس معیارهای مختلف سه مقیاس 

( ۰۱( و )۰سرای معیارهای مثبت و منفی سه حرحیب از رواسط ) سی مقیاسهای ماحریس حصمیم مثلثی ساشند درایه صور سهفازی 

 .شودمواابه می

(۰) 
 

                                                           

1 Chen 

2Hwang 

 (1) 
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(۰۱) 
 

 آید.می سه دات( ۰۰معادله ) صور سه سی مقیاس شدهسناسراین ماحریس حصمیم فازی 

(۰۰) 
 

 

 دارحعیین ماحریس حصمیم فازی وزن-گام چهارم

( ۰۳شده فازی سه شکل راسطه ) سی مقیاسضریب اهمیت هر مشتری در ماحریس  ضرب کردندار از ماحریس حصمیم فازی وزن

 آید.می سه دات

(۰۳) 
 

 فازی ایدئالفازی و حل ضد  ایدئالیافتن حل  -گام پنجم

 شوند:زیر حعریف می صور سهفازی سه حرحیب  دئالیا فازی و حل ضد ایدئالحل 

 

 
 زیر خواهد سود: صور سه( ۰۰۰1) چنطبق حعریف  ضد ایدئالو  ایدئالدر این حوقیق 

 

 
 ضد ایدئالو  ایدئالمواابه فاصله از حل  -گام ششم

 اات. مواابهقاسل( ۰۳( و )۰۲فازی سه حرحیب از رواسط ) ایدئالو ضد  ایدئالفاصله هر معیار از حل 

(۰۲) 
 

(۰۳) 
 

 

دو عدد فازی  و فاصله سین دو عدد فازی اات که اگر که منظور از 

 ا:مثلثی ساشند فاصله دو عدد سراسر اات س

(۰۱) 

 
 مواابه شاخص شباهت-گام هفتم

 شود:( مواابه می۰1شاخص شباهت از راسطه )

(۰1) 
 

 هاسندی گزینهرحبه-گام هشتم

معیارها سا شاخص شباهت سیشتر در  کهطوریسهشوند سندی میدر این مرحله سا حوجه سه میزان شاخص شباهت، معیارها رحبه

 (۳در جدول ) نتایج حاصل گیرند.اولویت قرار می
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 هاقابلیتبندی (: رتبه2) جدول

هاقاسلیت رحبه     

 ۱,۰۲۳۳ ۱,۰۱۱1 ۱,۰1۰۳ افزایش اطح دانش اعضا و کارمندان  ۰

 ۱,3۰۳3 ۱,3۳1۰ ۱,۰۲۱3 راانیاطالعافزایش   ۳

 ۱,311۰ ۱,1۰۰۳ ۱,۰۲۱۲ اازمان هایهزینهکاهش   ۲

 ۱,3۲3۳ ۱,13۲۳ ۱,3۳۱1 هماهنگی سین اعضا و کارمندان  ۳

 ۱,1۰۰۱ ۱,11۰۱ ۱,3۰1۲ کاهش حورک فیزیکی کارمندان  ۱

 ۱,11۲۳ ۱,11۱۱ ۱,31۰۱ حیریع امور اداری  1

 ۱,1۰1۰ ۱,1۰۳1 ۱,1۲۰۳ کاهش نظار  سر کارمندان و اعضا  1

 ۱,1۱1۳ ۱,1۳3۱ ۱,113۲ افزایش حعهد کاری کارمندان  3

 ۱,133۱ ۱,1۱۲۲ ۱,11۳۳ و رقاست سین اازمانی افزاییهمافزایش   ۰

 ۱,۱۳31 ۱,۱۱۳۰ ۱,۱3۲۱ کاهش وفاداری اعضا  ۰۱

 ۱,۱۰13 ۱,۳۳۰1 ۱,۱۰۰۰ کاهش وفاداری کارمندان  ۰۰

 

 گیرینتیجهبحث و 

از  ی( مشخص شد که سعض۳. طبق جدول )داشتند سودن آن یداز مف نگران اجتماعی هایشبکه یاندازپس از راه ارشد یرانمد

 ینداشته ساشد و همچن یشرفتدر پ یادیز حأثیر حواندیدارند و م شدهیلکمپراشنامه ح سر مبنیرا  یمثبت یارسی حأثیرموارد 

 -۰اااس موارد: این  سر. مجموعه شوند ینا یسازده یفیتممکن اات ساعث کاهش ک هاآنهم هیتند؛ که  یگرید دیموار

اعضا و  ینس یهماهنگ -۳اازمان  هایینهکاهش هز -۲ یرااناطالع یشافزا -۳اطح دانش اعضا و کارمندان  یشامکان افزا

از آن اات  ینگرفته اات و حاک یادیز یازکارمندان و اعضا امت یموارد کاهش وفادار البتهاات و  شدهارزیاسیمفید کارمندان، 

در  ایمقالهدر  مؤلفیمثبتی ندارند. سا سررای دیگر مقاتا  دیده شد که  چنانآن حأثیرموارد  ینشوندگان اکه طبق نظر پراش

درون اازمان پرداخته اات و نتایج حوقیق او نشان  وانفعاتا فعلاجتماعی و  هایشبکهه سا درک چگونگی راسطه سین راسط

 مؤلف (D’Andreta et al, 2016)شده اات  هاآنکارمندان و ساتا رفتن اطح دانش  افزاییهماجتماعی ساعث  هایشبکه دهدمی

فاز  هفته و در دو ۳۳کارسران در یک اازمان پرداخته اات این پژوهش سه مد  دیگری در پژوهشی سه سررای فعالیت آنالین 

ی سا سیرون مجموعه و هایفعالیتدر کارسران را  یاجتماع یارحباط هایفعالیتکه  دهدمینشان  یجنتااات  گرفتهانجام

اجتماعی ساعث شفافیت کاری و  هایشبکهو این پژوهش نشان داد  دهدمیقرار  حأثیرحوت درون مجموعه را  هایمشارکت

کمک  یسرا یاجتماع هایشبکهکه  کندمیدیگری سیان  مؤلف (Alessandra et al, 2016) شودمیاهولت در نظار  سر افراد 

 یسررا . درگیردمیقرار  هایشبکه حأثیرافراد حوت  یاجتماع یتهو ین،مهم اات. عالوه سر ا یارسه مردم در حرفه خود سی

اجتماعی  هایشبکهقرار گرفت و نتایج حاکی سر آن سود که  مدنظر یاجتماع هایشبکهدر  حماس ۳۳۰۰نفر در  ۳۱۱اطالعا  

که نشان از نزدیکی  (Tschopp et al, 2016)قرار گیرد. موردااتفاده هاایااتافراد و اجرای  ایحرفهسرای ارحقای  حواندمی

 .نتایج این مقاله سا مقاتا  روز این حوزه اات

اجتماعی اسزار قدرحمند و سروزی اات و چاشنی مدیریت  هایشبکهرای ارعت گرفتن اازمان جهت رایدن سه اهداف خود س

 حأثیرکه  شودمی دریافتسعد از سررای میدانی این مبوث  شودمیآن پیشنهاد  هایمدلسه  هاشبکهاین  انطباقدانش و 

مدیران قرار گیرد و همچنین مواردی  موردحوجه ساییتمیسوده اات که  حرقوی ،اجتماعی منطبق سر مدیریت دانش هایشبکه
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مرکز حخصصی خوسی هیتند که امروز روی میز مدیران ارشد  هایپلهکه امتیاز سیشتری آوردند سرای حرکت سه جلو اازمان 

رمندان مواردی اات که مورد کاهش حورک فیزیکی کارمندان و کاهش نظار  سر اعضا و کا . درساشدمیحفییر و علوم قرآن 

شده سرای افزایش حورک فیزیکی ای سیاسند. طبق مطالعا  انجامساید موردحوجه سیشتری از مدیران قرار گیرد و سرای آن چاره

ای کردن کار و قرار شود و سرای افزایش نظار  سر اعضا و کارمندان پروژههای ابک در مول کار پیشنهاد میکارمندان ورزش

 شود.حر سرای افزایش نظار  پیشنهاد میکنترلحر و قاسلهای کوچکروهگرفتن در گ
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