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  چکیده

زیست، مانند: حفظ محیطهای حمل نقل، با توجه به مزایایی عنوان یکی از سیستمونقل ریلی بهامروزه حمل

ای برخوردار است که باید تالش کند مصرف پایین انرژی و قابلیت جابجایی انبوه مسافر و بار از جایگاه ویژه

عنوان یک مزیت رقابتی بلکه تنها فقط بهونقل حفظ کند. دانش نههمواره این جایگاه را در دنیای رقابتی حمل

 خودهدفمند دانش  ایشیوهبه  باید هاسازمان بنابراین شود؛ها محسوب میمنبع و سرمایه رقابتی برای سازمان

که برای این منظور باید عوامل  را مدیریت و متناسب با شرایط، استراتژی مناسبی برای آن انتخاب کنند

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و ارزیابی عوامل مؤثر بر انتخاب راهبرد . گیرد قرارتوجه زیادی مورد سازمانی

آهن استان یزد انجام شده است. در این پژوهش به دو جامعه آماری رجوع مدیریت دانش در سازمان راه

ی مدیریت دانش و جامعه آماری دوم شامل مدیران ارشد و شود؛ جامعه آماری اول خبرگان درزمینهمی

نفر است. نوع پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی و ازلحاظ  120آهن استان یزد به تعداد مان راهکارکنان ساز

های پژوهش با استفاده از پیمایشی است که با ابزار پرسشنامه انجام شده است. داده-ها، توصیفیگردآوری داده

و  Super Decisionر افزافازی و نیز ماتریس اهمیت عملکرد و با نرم DEMATELو  ANPرویکرد ترکیبی 

SPSS وکار (، استراتژی کسب13/0ها، پنج معیار به ترتیب اولویت: ماهیت کار سازمان )تحلیل شد. طبق یافته

( و اندازه سازمان 087/0کاری مدیران )(، محافظه09/0(، ساختار سازمانی )095/0سازمانی )(، فرهنگ10/0)

سازمانی بهتر ال و عملکرد پایین دو معیار ماهیت کار و فرهنگ( شناسایی شد که با توجه به اهمیت با079/0)

آهن استان یزد تمرکز بر روی این دو معیار را در اولویت کار قرار دهد تا از این طریق است که سازمان راه

صورت اثربخش و کارا تخصیص دهد و عملکرد سازمان را بهبود منابع )زمان، سرمایه مالی و انسانی( را به

 . بخشد

 

 فازی DEMATEL(، تکنیک ANPای )آهن استان یزد، مدیریت دانش، فرایند تحلیل شبکهونقل ریلی، راهحملکلیدی:  ه هایواژ

 

 مقدمه -1
ها بر اساس میزان دانش خود با یکدیگر به امروزه سازمان     

ها هرروز پردازند. محصوالت و خدمات سازمانرقابت می

شود. ها بیشتر میتر شده و نرخ نوآوری و سهم دانش در آنپیچیده

عنوان بین مدیریت دانش با در اختیار داشتن ابزارهای الزم بهدراین

و ایجاد مزایای رقابتی  فرصت مناسبی جهت بهبود عملکرد

های مدیریت دانش به حدی شود. از طرفی استراتژیمحسوب می

عنوان اند که از نتیجه سنجش وضعیت آن بهحائز اهمیت شده

یافته ها در کشورهای توسعهبندی سازمانمعیاری برای درجه

ها باید بنابراین سازمان (؛Petrova et al, 2015) شوداستفاده می

ای هدفمند دانش خود را مدیریت کنند و متناسب با شرایط به شیوه
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که برای اجرای  خود استراتژی مناسب را انتخاب کنند، چرا

ها، انتخاب استراتژی مناسب های مدیریت دانش در سازمانپروژه

 (. Kim et al, 2014های بنیادی است)یکی از نخستین گام

نظور شناسایی و ارزیابی مکه تاکنون تحقیق جامعی بهبا توجه به این

شده متناسب با معیارهای مؤثر بر مدیریت دانش )معیارهای بومی

ونقل( و تدوین راهبرد مناسب با آن در صنعت صنعت حمل

ونقل ریلی انجام نشده است برای این منظور در مقاله حاضر حمل

سعی شده است با تأکید بر شناسایی و ارزیابی معیارهای مؤثر بر 

 ستراتژی مدیریت دانش با توجه به نظر خبرگان و در نظرانتخاب ا

، به تدوین راهبرد مناسب با آهن استان یزدراهگرفتن سازمان 

و  (ANP) 1ایگیری از رویکرد ترکیبی فرایند تحلیل شبکهبهره
2DEMATEL  فازی و نیز استفاده از ماتریس اهمیت عملکرد

 شود.پرداخته می

 

 پیشینه تحقیق -2
تاکنون تحقیقات داخلی و خارجی متعددی مرتبط با انتخاب      

های مختلف صورت گرفته استراتژی مدیریت دانش در سازمان

 ;Akhavan et al, 2006)است.  در برخی از این تحقیقات 

Jarrar 2002; Sharp, 2003; Chourides et al, 2013; 

Martensson, 2000; Lee , Hong, 2002; Yahya , 

Goh, 2002) سازی موفق مدیریت دانش در عوامل مؤثر بر پیاده

اند که در ادامه انتخاب استراتژی مدیریت دانش در نظر گرفته شده

با آگاهی از این موضوع، عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژی مدیریت 

ها با توجه به دانش در سازمان شناسایی شده و به بررسی آن

 شود.یسازمان موردمطالعه پرداخته م

( برای انتخاب استراتژی مدیریت 2002کامارا و همکاران )     

وساز، از رویکرد وکارهای تولیدی و ساختدانش در کسب
3CELEVER سازی استفاده کردند. هدف این رویکرد شفاف

مشکالت مدیریت دانش به مجموعه خاصی از مباحث مدیریت 

های مربوط وکار است. تمرکز اصلی پروژهکسب یدانش، درزمینه

به این رویکرد، بر روی ابعاد سازمانی و فرهنگی مربوط به مدیریت 

ون وو  (.Kamara  et al, 2002پروژه است ) یدانش درزمینه

های مدیریت دانش در برای ارزیابی و انتخاب استراتژی( 2008)

زمان، هزینه، یک شرکت تایوانی، با در نظر گرفتن معیارهای 

 فرهنگ و مردم، ارتباطات، حمایت مدیریت ارشد و انگیزش،

ترین ارائه کرد. مهم DEMATEL و ANPاز روشی ترکیبی 

شده، فعال کردن اطالعات است که با توجه به هدف در مدل ارائه

عنوان استراتژی غالب در سازمان سازی بهآن استراتژی شخصی

 (.Wu, 2008پیشنهاد شده است )

( پس از تعیین عوامل تأثیرگذار بر 1393خدیور و همکاران )     

انتخاب استراتژی مدیریت دانش، نحوه تأثیر این عوامل بر انتخاب 

استراتژی مدیریت دانش را از طریق دلفی فازی نشان دادند. سپس 

با استفاده از عوامل تأثیرگذار در انتخاب استراتژی مدیریت دانش، 

وکار، ساختار سازمانی، عوامل ومی کسبهمچون: استراتژی عم

های فناوری اطالعات، استراتژی مدیریت منابع فرهنگی، استراتژی

انسانی، سطح اجتماعی سازی، انواع دانش و فرایندهای خلق و 

انتشار آن، یک سیستم خبره فازی برای انتخاب استراتژی مناسب 

(. منوریان 1393اند )خدیور و همکاران، مدیریت دانش ارائه کرده

( برای انتخاب استراتژی مدیریت دانش از 2011و همکاران )

جهت ارزیابی و انتخاب  4TOPSISو  ANPرویکرد ترکیبی

اند. از میان عوامل تأثیرگذار بر استراتژی مدیریت دانش استفاده کرده

انتخاب استراتژی مدیریت دانش، حمایت مدیریت ارشد، فرهنگ 

عنوان عوامل با اهمیت باالتر در سازمان و مردم و مشوق پاداش به

 شامی(. Monavvarian et al, 2011موردمطالعه تعیین شدند )

( نیز با روش آمیخته اکتشافی، مدلی جهت تسهیم 1389زنجانی )

ها طراحی کرد که در آن های آنها بر مبنای ویژگیدانش در طرح

های طرح و پنج بعد از نحوه تسهیم دانش هشت بعد از ویژگی

کار رفته است. ازجمله ابعاد تأثیرگذار طرح بر ابعاد مختلف به

توان اند میدر نظر گرفته شدهتسهیم دانش که در این تحقیق 

کاری ماهیت طرح، پراکندگی جغرافیایی، رسمیت و محافظه

. از دیگر تحقیقات (1389مدیریت طرح را نام برد )شامی زنجانی، 

انتخاب استراتژی مدیریت دانش، تحقیق  یشده درزمینهانجام

های مدیریت دانش بندی استراتژی( برای اولویت2010پرسین )

های تولیدی کشور ترکیه است که در آن معیارهای اندر سازم

عنوان عوامل مؤثر بر پذیری، و کیفیت بههزینه، زمان، انعطاف

های مدیریت دانش در نظر گرفته شده است انتخاب استراتژی

(Percin, 2010 .) 

با توجه به معیارهای موردبررسی در تحقیقات گذشته و نیز با      

، معیارها و زیرمعیارهای مربوط به آهنراهدر نظر گرفتن سازمان 

اند در قالب جدول ها که در تحقیق حاضر موردبررسی قرارگرفتهآن

 نشان داده شده است.  1
 



 حاضر قیتحق درمعیارها و زیرمعیارهای موردبررسی . 1 جدول

 منبع هاو کد مربوط به آن زیرمعیارها معیارها و کد 

 

 

 

 

 

 
 

 

 (1Cساختار سازمانی )

؛ هچ، 1384فرد، ی الوانی و داناییرابینز، ترجمه (11Cمیزان تفکیک عمودی یا ارتفاع چارت سازمانی )

 ؛ et al,2013Fan؛ 9313فرد، ی داناییترجمه
Palmer , Dunford, 2002 

؛ هچ، 1384فرد، ی الوانی و داناییرابینز، ترجمه (12Cسازمان( )میزان تفکیک افقی )تعداد واحدهای درون 

 , Palmer؛ 1385فرد، ی داناییترجمه

Dunford, 2002 ؛Cruz , Camps, 

2003 

؛ 1384فرد، ی الوانی و داناییرابینز، ترجمه (13C) شده به مدیرانآزادی عمل داده

Palmer , Dunford, 2002 ؛Cruz , 

Camps, 2003 

1384فرد، ی الوانی و داناییرابینز، ترجمه (14C) دریافتی توسط کارکنان رعایت دستورالعمل  

1384فرد، ی الوانی و داناییرابینز، ترجمه (15Cها )تبعیت مدیران از دستورالعمل  

1384فرد، داناییی الوانی و رابینز، ترجمه (16Cها و مدیران مربوطه )ارزیابی عملکرد توسط معاونت  

؛ هچ، 1384فرد، ی الوانی و داناییرابینز، ترجمه (17C) اختیار مدیران در استخدام و اخراج کارکنان

 , Palmer؛ 1393فرد، ی داناییترجمه

Dunford, 2002 ؛Cruz , Camps, 

2003 

؛ هچ، 1384فرد، و دانایی ی الوانیرابینز، ترجمه (18C) اختیار مدیران در دادن پاداش مالی به کارکنان

 , Palmer؛ 1393فرد، ی داناییترجمه

Dunford, 2002 ؛Cruz , Camps, 2003 

؛ هچ، 1384فرد، ی الوانی و داناییرابینز، ترجمه (19C) هامیزان اختیار مدیران در تنظیم برنامه

 , Palmer؛ 1393فرد، ی داناییترجمه

Dunford, 2002 ؛Cruz , Camps, 2003 

؛ هچ، 1384فرد، ی الوانی و داناییرابینز، ترجمه (1C 10مدون بودن قوانین و مقررات )

 1393فرد، ی داناییترجمه

 1384فرد، ی الوانی و داناییرابینز، ترجمه (1C 11شده به کارکنان )آزادی عمل داده

 

 

 (2C) کاری مدیریتمحافظه

خدمت آنان تأکید بر حفظ کارکنان و جلوگیری از ترک 

(21C) 

 1389شامی زنجانی، 

 1389شامی زنجانی،  (22Cتشویق واحدهای مختلف سازمان به تسهیم دانش )

تشویق کارکنان هر واحد به تسهیم دانش توسط مدیر هر واحد 

(23C) 

 1389شامی زنجانی، 

 1389شامی زنجانی،  (24Cدسترسی کارکنان جدید به اطالعات سازمان )

 1389شامی زنجانی،  (25Cامنیتی نسبت به اطالعات سازمانی )دیدگاه 

 

 

 

 (3Cوکار )استراتژی کسب

 1383ی پارسائیان و اعرابی، دیوید، ترجمه (31Cهای بهبود عملکرد و کارایی )توجه به روش

 1383ی پارسائیان و اعرابی، دیوید، ترجمه (32Cشده )ارائه خدمت با تکیه بر کاهش قیمت تمام

 1383ی پارسائیان و اعرابی، دیوید، ترجمه (33Cها )پذیری هزینهکنترل

 1383ی پارسائیان و اعرابی، دیوید، ترجمه (34Cتوجه به خالقیت و نوآوری )

 1383ی پارسائیان و اعرابی، دیوید، ترجمه (35Cسطح ارتباط ایجادشده با مشتریان )



 

 روش تحقیق -3

 -توصیفی ها از نوعپژوهش حاضر ازنظر گردآوری داده     

پیمایشی و با توجه به هدف از نوع تحقیقات کاربردی است که در 

آهن استان یزد انجام گرفته است. در این پژوهش دو سازمان راه

 11جامعه آماری مورد رجوع خواهند بود: جامعه آماری اول شامل 

مدیریت دانش و  ینفر از خبرگان دانشگاهی و متخصصین درزمینه

آهن شامل مدیران ارشد و کارکنان سازمان راه جامعه آماری دوم

نفر است که با توجه به پایین بودن تعداد  120استان یزد به تعداد 

گیری جامعه آماری تحقیق، از روش سرشماری جهت نمونه

ها نیز ابزار پرسشنامه بکار استفاده شده است. برای گردآوری داده

منظور بررسی به 1 های مقایسه زوجی شمارهرفته است. پرسشنامه

برای به دست آوردن  2وابستگی درونی معیارها و پرسشنامه شماره 

وزن معیارها نسبت به معیار انتخاب استراتژی مدیریت دانش، بین 

منظور بررسی که به 3جامعه آماری اول و نیز پرسشنامه شماره 

عملکرد( هر یک  -میزان اهمیت و نحوه عملکرد )ماتریس اهمیت

ها بین جامعه آماری دوم توزیع های مربوط به آنها و گویهاز معیار

شود که جهت تحلیل آن، عملکرد را میانگین نظرات می

دهندگان که هر دهندگان و اهمیت را نیز میانگین نظرات پاسخپاسخ

و  1های شماره اند. پایایی پرسشنامهگویه را تا چه حد مهم پنداشته

و  047/0به ترتیب با مقادیر با توجه به نرخ ناسازگاری،  2

019/0 (Saaty & Vargas, 2013)  و پایایی پرسشنامه شماره

مورد تأیید قرار  86/0باخ و با مقدار  نیز با استفاده از آلفای کرون 3

 (. 1395هومن، گرفت )

مقایسه با یکدیگر نیستند یا ها قابلبا توجه به نظر خبرگان گویه     

ها نسبت به معیارها، از توان خبرگان به عبارتی مقایسه زوجی آن

های مربوط به هر معیار موردمطالعه خارج است بنابراین وزن گویه

وتحلیل منظور تجزیهصورت یکسان در نظر گرفته شده است. بهبه

 DEMATELو  ANPاز روش  2و  1ه های پرسشنامداده

و نیز برای  Super Decisionافزار گیری از نرمفازی و با بهره

و تدوین راهبرد مناسب از  3تحلیل پرسشنامه شماره  و تجزیه

عملکرد استفاده  -و ماتریس ارزیابی اهمیت SPSSافزار آماری نرم

گام بهصورت گاممراحل انجام تحقیق را به 1شده است. شکل 

 دهد.نشان می

 

منظور ارائه تسهیالت( بهگذاری بیشتر )برای تبلیغات و سرمایه

 (36Cخدمات بهتر نسبت به رقبا )

 1383ی پارسائیان و اعرابی، دیوید، ترجمه

 1383ی پارسائیان و اعرابی، دیوید، ترجمه (37Cارائه خدمت با توجه به نیازهای مشتری )

 1383ی پارسائیان و اعرابی، دیوید، ترجمه (38Cتأکید بر کیفیت خدمات )

 

 (4Cکار سازمان )ماهیت 

 Boh, 2007؛ 1389شامی زنجانی،  (41Cشده )میزان استاندارد بودن خدمات ارائه

Mehregan, M.R,Zanjani, 2009 
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 های بکار رفتهمعرفی روش -4

 فازی DEMATELروش  -4-1

 1973در سال  5در مرکز تحقیقات ژنو DEMATELروش      

بین معیارها را در مسائل  این روش روابط علی معلولیارائه شد. 

کند گیری به یک مدل ساختاری ملموس تبدیل میتصمیم

تواند بر کلیه عناصر که در چنین ساختاری هر عنصر میطوریبه

تر از خود تأثیر گذاشته و متقابالً سطح، سطح باالتر یا سطح پایینهم

لذا این روش  (.Tzeng  et al, 2007ها تأثیر پذیرد )از تمامی آن

تواند روابط علت و معلول را کشف نموده و از این طریق یک می

 DEMATELدرک را ارائه نماید. خروجی مدل ساختاری قابل

اطالعاتی راجع به تأثیر هر فاکتور بر روی کلیت پروژه ارائه 

گیری تصمیمدر حوزه  DEMATELترین ویژگی دهد. مهممی

 ,Tsengچند معیاره، ایجاد روابط و ساختار فاکتورها است )

مرحله  5فازی در  DEMATELهای تکنیک (. گام2009

 شود:صورت زیر خالصه میبه

در : تعیین فاکتورها و تشکیل ماتریس روابط اولیه: 1مرحله      

این مرحله تأثیر مستقیم بین مؤلفه به کمک افراد متخصص و با 

گیرد. پس از سطحی انجام می 5ای استفاده از یک مقیاس مقایسه

ها ( از آن1آوری نظرات همه خبرگان با استفاده از رابطه )جمع

 شود.میانگین حسابی گرفته می
 

 

(1)  
�̃� =

�̃�1 ⊕ �̃�2 ⊕ �̃�3 ⊕ … ⊕ 𝑥𝑝

𝑝
 

 

 

به ترتیب  �̃�1 ،�̃�2،�̃�𝑝تعداد خبرگان و   pدر این رابطه     

 ̃ 𝑧است و  pو خبره  2، خبره 1ماتریس مقایسه زوجی خبره 

�̃�𝑖𝑗 صورتعدد فازی مثلثی به = (𝑙 𝑖𝑗
′ , 𝑚 𝑖𝑗

′ , 𝑢 𝑖𝑗
′ است.   (

 CRISPهای ( به ارزش2جدول) با تبدیل ارزیابی زبانی

�̃�ماتریس روابط اولیه  = [𝑧𝑖𝑗]  که یک ماتریسn*n (n 

  �̃�𝑖𝑗شود. در اینجااست، تشکیل میکاررفته( تعداد معیارهای به
دهد و را نشان می jبر روی فاکتور  iتأثیر مستقیم فاکتور 

�̃�𝑖𝑗  باشد i=jکه هنگامی =  است. (0,0,0)

 بله

 خیر

 . مراحل انجام تحقیق1 شکل

تراتژی منظور شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب اسمطالعات گسترده به

ان یزد آهن استمدیریت دانش از ادبیات موضوع و متناسب با سازمان راه  

وسط تأیید معیارها و زیرمعیارها ت

 خبرگان

تعیین وابستگی درونی 

معیارها با استفاده از 

DEMATEL  فازی 

معیارها  محاسبه وزن

نسبت به هدف با 

 مقایسات زوجی 

 

جهت محاسبه وزن نهایی  DEMATELو  ANPترکیب نتایج حاصل از 

 Super Decisionافزارمعیارها و زیرمعیارها با نرم

وب به به سطح مطل آهن استان یزدراهتدوین راهبرد برای ارتقا سازمان 

عملکرد-کمک ماتریس اهمیت  

http://www.scopus.com/search/submit/author.url?author=Tzeng+G.-H.&origin=resultslist&authorId=7006940708


 

 

 ، DEMATEL. متغیرهای زبانی و فازی 2 جدول

(Wu , Lee, 2007) 

 مقدار فازی معادل عبارت کالمی

(25/0 ،0 ،0) (NO) بدون تأثیر  

(5/0 ،25/0 ،0) (VL) تأثیر بسیار پایین  

(75/0 ،5/0 ،25/0) (L) تأثیر پایین  

(1 ،75/0 ،5/0) (H) تأثیر باال  

(1 ،1 ،75/0) (VH) تأثیر بسیار باال  
 

 

سازی ماتریس روابط اولیه: ماتریس نرمال نرمال :2مرحله 

( محاسبه 3( و رابطه )2( از طریق رابطه )X) روابط اولیه

 دارند قراربین صفر و یک  Xهای ماتریس شود. تمامی مؤلفهمی

 Chang etو تمامی عناصر روی قطر اصلی آن صفر هستند )

al, 2011.) 
 

(2) 𝑋 = 𝑠. 𝑍 

(3) 
𝑠 = 1 𝑚𝑎𝑥1≤𝑖≤𝑛 ∑ 𝑧𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1
⁄  

(: با استفاده از Tتشکیل ماتریس روابط کلی ) :3مرحله 

توان ماتریس روابط نهایی را به ( می4و رابطه ) Xماتریس 

همان ماتریس واحد است.  Iدست آورد که در این رابطه 

های این ماتریس تأثیر غیرمستقیم یک فاکتور نسبت به درایه

 (.Chang et al, 2011) دهددیگر فاکتورها را نشان می
 

(4) 𝑇 = 𝑋(𝐼 − 𝑋)−1 
تهیه نمودار علت و معلول: مجموع عناصر سطرها و  :4مرحله 

 Rو  Dصورت بردارهای به ترتیب و به Tهای ماتریس ستون

( محاسبه 7( و رابطه )6شوند که از طریق رابطه )گذاری مینام

 دهنده تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم فاکتورنشان idخواهند شد. مقدار 

i  مقدارام بر سایر فاکتورها است. همچنین ir  بیانگر کل تأثیرات سایر

(. مقدار محور Liou  et al, 2008)ام است  iفاکتورها بر فاکتور 

دهنده درجه نامیده شده و نشان "محور اهمیت"افقی نمودار که 

و  Rاهمیتی است که معیار مربوطه دارا است از طریق جمع بردارهای 

D( ،𝐷 +  𝑅) عمودی  شود. به همین ترتیب، محورمحاسبه می

𝐷شود از طریق رابطه )نامیده می "محور وابستگی"نمودار که  −

𝑅علت و به کمک این محور معیارها به دو گروه شود. ( محاسبه می

𝐷که )کلی، هنگامیطورشود. بهتقسیم می معلول − 𝑅 مثبت )

صورت، معیار  این به گروه علت و در غیر است، معیار مربوطه متعلق

علول تعلق دارد. بنابراین، نمودار علی از طریق رسم مربوطه به گروه م

𝐷نقاطی با مختصات ) + 𝑅, 𝐷 − 𝑅 )دستیابی است کهقابل 

 های آینده استگیریارزشمندی برای تصمیم اطالعاتکننده فراهم

(Yang & Tzeng, 2011 .) 
 

(5) 𝑇 = [𝑡𝑖𝑗]𝑛×𝑛,   𝑖, 𝑗 = 1,2, … , 𝑛 
 

(6) 
𝐷 = [∑ 𝑡𝑖𝑗]𝑛×1 = [𝑡𝑖.]𝑛×1

𝑛

𝑗=1

 

 

(7) 
𝑅 = [∑ 𝑡𝑖𝑗]1×𝑛 = [𝑡.𝑗]𝑛×1

𝑛

𝑖=1

 

 

ایجاد ماتریس وابستگی درونی: در این  :5مرحله      

مجموع اعداد هر  ،سازیمرحله با استفاده از روش نرمال

شود و بدین ترتیب تبدیل به یک می Tاز ماتریس  ستون

 ,Wuآمده ماتریس وابستگی درونی است )دستماتریس به

2008.) 

 

 (ANPای )فرایند تحلیل شبکه -4-2

حالت عمومی روش فرایند تحلیل  ANPروش      

، استقالل AHPفرضیه اصلی در ( است. AHP) 6مراتبیسلسله

تر و نسبت به معیارها و سطوح باالتر نسبت به سطوح پایین

گیری، عوامل دیگر در هر سطح است. بسیاری از مسائل تصمیم

صورت به دلیل وجود رابطه متقابل میان عوامل گوناگون، به

Chemweno et al ,)شوند بندی نمیمراتبی ساختارسلسله

ساعتی رویکرد  9619برای حل این مشکل در سال ، (2015

ساعتی پیشنهاد  ( را معرفی کرد.ANPای )فرایند تحلیل شبکه

برای حل مسائلی استفاده شود که میان  AHPکرد که از 

نیز زمانی  ANPها و معیارها ارتباطی وجود ندارد و گزینه

ها و معیارها به هم وابسته مورداستفاده قرار گیرد که جایگزین

مراتبی صورت سلسله، بهAHPدر که روابط هستند. درحالی

روابط میان معیارها و سطوح  ANPسویه است، در یک

مراتبی با یک بنابراین، ساختار سلسله گیری متقابل است؛تصمیم

رابطه خطی به سمت پایین، برای یک سیستم پیچیده مناسب 

(. تفاوت Yuksel & Dagdeviren, 2010)نیست 

 داده شده است. نشان 2در شکل  ANPو  AHPساختاری 

مراتب شکل ساده و شود، یک سلسلهطور که مشاهده میهمان

 حالت خاصی از یک شبکه است.



 

 
 

 

        مراتبیای       ب: ساختار سلسله. الف: ساختار شبکه2  شکل

  
گیری مبتنی بر مقایسات زوجی از مقیاس اندازه ANPدر 

تر شود؛ به این منظور از تئوری فازی برای بیان سادهاستفاده می

اعداد فازی مورداستفاده در ها استفاده شده است. این ارجحیت

های مقایسه زوجی، دارای منظور تشکیل ماتریساین تحقیق به

 هستند. 3جدول  مطابق تابع عضویت

 

 ANP (Lin, 2010.)های فازی مورداستفاده در . طیف3جدول

 اعداد فازی مثلثی متناظر معیارهای زبانی

 (1، 1، 1) اندازه مهم به یک

 (1، 2، 3) بینابین

 (2، 3، 4) ترمهم کمی

 (3، 4، 5) بینابین

 (4، 5، 6) ترمهم نسبتاً 

 (5، 6، 7) بینابین

 (6، 7، 8) ترمهم بسیار

 (7، 8، 9) بینابین

 (9، 9، 9) ترمهم مطلقاً 
 

 

الزم است که نتایج  ANPجهت انجام محاسبات در      

زوجی در ماتریسی به نام  هایآمده از انجام مقایسهدستبه

سوپر ماتریس قرار گیرند. سوپر ماتریس، ماتریسی از روابط بین 

اجزای شبکه است که از بردارهای اولویت این روابط به دست 

های گوناگونی توان به بلوکآید. سوپر ماتریس را میمی

آمده از دستدهنده وزن بهکه هر بلوک نشان بندی کرد؛تقسیم

ها ها( با توجه به ستونمثال معیارعنوانبه)سطرها  مقایسه زوجی

سوپر ماتریس تحقیق  3شکل  ها( است.ها یا معیار)مثالً هدف

دهنده نشان 21W بلوک وزنی دهد که در آنحاضر را نشان می

دهنده ماتریس نشان 22Wاثر هدف تصمیم بر معیارهای اصلی، 

وابستگی درونی بین معیارهای اصلی است که در این تحقیق 

فازی برای  DEMATELجای مقایسات زوجی جداگانه از به

دهنده ماتریس نشان 32W شده واستفاده 22Wیافتن بلوک وزنی 

 تأثیر معیارهای اصلی بر زیرمعیارها است.

 

 

 
 

 

 

 7پس از تشکیل سوپر ماتریس اولیه که سوپر ماتریس ناموزون  

های این ماتریس نرمال شده و سوپر ماتریس نام دارد، ستون

برای به دست آوردن وزن نهایی  آید.به دست می 8موزون

 k 2+1 ماتریس موزون حاصل به توان معیارها و زیرمعیارهای 

یک عدد طبیعی دلخواه( تا ماتریس حد دار به  k) رسدمی

دست آید که تمامی اعداد مربوط به هر سطر آن با هم برابر و 

وزن معیار یا زیرمعیار مربوط به آن سطر است  کنندهمشخص

(Saaty & Vargas, 2013در این تحقیق به .) منظور

افزار محاسبه ماتریس حد دار و تعیین وزن معیارها از نرم

Super Decision باید توجه داشت که برای شود. استفاده می

انجام مقایسات در حالت گروهی نیز باید پس از به دست 

برای  8آوردن جدول مقادیر فازی برای هر فرد خبره، از رابطه 

به دست آوردن ترکیب نظرات خبرگان )میانگین هندسی( 

(؛ همچنین در  & TzengHsieh ,2004) شوداستفاده می

 دی فازی سازی منظوربه 9CFCSپژوهش، از روش این 

 .(Wu ,1220شود )نظرات خبرگان استفاده می

 

(8) �̃�𝑖𝑗=( √𝑙1 … 𝑙𝑘
𝑘 , √𝑚1 … 𝑚𝑘

𝑘 , √𝑢1 … 𝑢𝑘
𝑘 ) 

 

  عملکرد-ماتریس اهمیت -4-3
تدوین راهبرد برای ارتقا به سطح مطلوب از ماتریس  منظوربه     

-شود. در مدل تحلیل اهمیتعملکرد استفاده می -اهمیت

از دو بعد اهمیت و عملکرد مورد ارزشیابی  مؤلفهعملکرد هر 

  هدف

1 خوشه  

2 خوشه  
1 خوشه  

2 خوشه  

 هدف 

 ماتریس تحقیق . سوپر3  شکل

0        0        0 

0   22W 21  W 

0    32W0      

 هدف

 
 معیار

 
 زیرمعیار

 

 زیرمعیار معیار هدف



که در آن محور  یدوبعدها بر روی یک شبکه گیرد. دادهقرار می

y  نشان عملکرد و محورx  نشان بعد اهمیت است نمایش داده

 4دارای  درواقععملکرد که  -شود. نقش ماتریس اهمیتمی

قرار  4ر چارک راهبرد خاصی مطابق جدول قسمت است و در ه

ها جهت دارد، از این ماتریس برای تعیین درجه اولویت شاخص

 شود.می استفادهبهبود 

 

 عملکرد-ماتریس اهمیت  .4جدول 
 ناحیه اول

 "کار به همین روال"

 ناحیه چهارم

 "هدر دادن منابع"

 زیاد

 

 عملکرد

 

 کم

 ناحیه دوم

 "اینجا تمرکز کنید"

 سومناحیه 

 "تراولویت کم"

 کم       اهمیت                                 زیاد  

 

 

اهمییت و  ازنظیردهید کیه ناحیه اول: موقعیتی را نشان میی

خدمات  دهندگانارائهعملکرد در باالترین سطح قرار دارند، 

انید و میدیریت کیرده خوبیبهدر حال حاضر این ویژگی را 

 حفظ کنند.باید عملکرد فعلی را 

دهنیدگان ایین دهید، پاسیخناحیه دوم: امتیازها را نشان میی     

دانند اما از عملکرد آنان رضایت ندارند. این ها را مهم میویژگی

گیرنیدگان بایید روی آن ناحیه منطقه مهمی اسیت کیه تصیمیم

 تمرکز کنند.

گیرنید ناحیه سوم: مواردی که در ایین منطقیه قیرار میی     

 قیرار  موردتوجیهتیر عملکرد پیایینی دارنید و کیماهمیت و 

 .گیرندمی

دهنیده اهمییت کیم، امیا ناحیه چهارم: این ناحیه نشیان     

دهندگان خدمات باید منیابعی را کیه عملکرد باال است. ارائه

های دیگر که ضیعف اند به محلبه این موارد اختصاص داده

 دارند انتقال دهند.

 دونیمیهبیه  هامؤلفیهترسیم این ماتریس هر یک از  منظوربه

از نقطیه تقیاطع  کیار ایینشوند، که برای انجیام قسمت می

     شود. استفاده می

 

 

 هایافته -5
 های قبلی نیز گفته شد هدف پژوهشطور که در بخشهمان

معیارهای مؤثر بر انتخاب استراتژی حاضر شناسایی و ارزیابی 

بدین منظور است.  استان یزد آهنراهدر سازمان مدیریت دانش 

ها، تحلیل دادهوهای تحقیق و تجزیهپس از گردآوری پرسشنامه

 شود:صورت زیر بیان میبه هایافته

 

 فازی گروهی DEMATELهای یافته -5-1

گیری از منظور بهرهآوری نظرات خبرگان، بهپس از جمع

ها، در مرحله اول میانگین حسابی نظرات نظرات تمامی آن

خبرگان محاسبه )ماتریس روابط اولیه( محاسبه شد. طی مرحله 

با  سپس ،شدهحاصل (X)دوم ماتریس نرمال روابط اولیه 

استفاده از آن در مرحله سوم ماتریس فازی روابط کل به دست 

 CFCSسازی  دی فازیکارگیری روش آمد که پس از به

 5 صورت جدول( بهTشده ) دی فازیماتریس روابط کل 

 .حاصل شد
 

 

 شده دی فازی( Tماتریس روابط کل ). 5 جدول

6C 5C 4C 3C 2C 1C   
83/0 65./ 71./ 8./ 78/0 59./ 1C 
72/0 64./ 76./ 84./ 64./ 73./ 2C 
78/0 66./ 7./ 64./ 75./ 72./ 3C 
8/0 72./ 66./ 91./ 85./ 79./ 4C 
72/0 56./ 73./ 8./ 82./ 78./ 5C 
76/0 89/0 68/0 75/0 81/0 73/0 6C 

 

منظور تهیه نمودار علت و معلول، با استفاده در مرحله چهارم به

 D+R( مقادیر Tشده ) دی فازیاز ماتریس روابط کل 

صورت ( بهمعیارها)تأثیرگذاری  D-R( و معیارها)اهمیت 

 به دست آمد. 6جدول 

 

 . اهمیت و تأثیرگذاری معیارها6 جدول
 C1 C2 C3 C4 C5 C6 معیار

D+R 8/7  7/8  65/8  85/8  77/8  23/9  

D-R 02/0-  12/0-  53/0-  24/0  5/0  01/0  
 

 

 



، میزان تأثیر و اهمیت 6 با توجه به مقادیر حاصل از جدول

 4صورت شکلهریک از معیارها )نمودار علت و معلول( به

 نشان داده شده است.
 

 
 . نمودار علی و معلولی4  شکل

 
 

 فاکتوررا بر اساس دو  معیارهانمودار علی و معلولی جایگاه 

طور که از نمودار کند. هماناهمیت و میزان تأثیر، مشخص می

)ماهیت کار،  6Cو  4C ،5Cمعیار  سهعلی و معلولی پیداست، 

( در نیمه مثبت نمودار که متعلق اندازه سازمان و سازمانیفرهنگ

دارای تأثیر باالیی در  درنتیجهاند؛ به عوامل علی است، قرار گرفته

انتخاب استراتژی مدیریت دانش هستند. سه معیار دیگر یعنی 

1C ،2C  3وC کاری مدیران سازمان و )ساختار سازمانی، محافظه

وکار( در نیمه منفی نمودار قرار دارند که استراتژی کسب

دهنده تأثیرپذیری باالی این عوامل است. معیار ماهیت کار نشان

نشان داده شده است )به  6 طور که در شکلهمان     سازمان 

تری در جریان تأثیرگذاری دلیل طول بیش از مبدأ(، نقش برجسته

در مرحله آخر از و تأثیرپذیری نسبت به دیگر عوامل دارد. 

برای  معیارهاماتریس وابستگی درونی  ،DEMATELتکنیک 

صورت و تشکیل سوپر ماتریس ناموزون به ANPتلفیق با روش 

 محاسبه شده است. 7جدول 

 

 

 فازی ANPهای یافته -5-2

پس از گردآوری نظرات خبرگان و اطمینان از سازگار بودن      

( میانگین هندسی نظرات خبرگان محاسبه =019/0CRها )آن

نسبت به فاکتور انتخاب استراتژی مدیریت معیارها شد و وزن 

نسبت به هر معیار با استفاده از  زیرمعیارهادانش و نیز وزن 

منظور تعیین وزن نهایی بردار ویژه به دست آمد. سپس به

معیارها و زیرمعیارها، با ترکیب نتایج حاصل از تکنیک 

DEMATEL  فازی )ماتریس وابستگی درونی( و وزن

آمده با توجه به نظر خبرگان، دستارهای بهمعیارها و زیرمعی

ابتدا سوپر ماتریس اولیه )ناموزون( و سپس سوپر ماتریس 

موزون تشکیل شد و درنهایت با به توان رساندن سوپر ماتریس 

سوپر ماتریس  Super Decisionافزار موزون با استفاده از نرم

ی هابه دست آمد. با توجه به وزن 8صورت جدول حد دار به

توان گفت که وزن کلی حاصل از سوپر ماتریس حد دار می

اند از: معیارهای موردمطالعه به ترتیب از بیشتر به کمتر عبارت

(، 10/0وکار )(، استراتژی کسب13/0ماهیت کار سازمان )

(، 09/0(، ساختار سازمانی )095/0سازمانی )فرهنگ

(؛ 079/0( و اندازه سازمان )087/0کاری مدیران )محافظه

نمودار رادار مربوط به کد و وزن این معیارها و شکل  5شکل 

نیز نمودار رادار مربوط به کد و وزن زیرمعیارها را نشان  6

  دهد.می

ساختار

کاراستراتژی کسب و

محافظه کاری مدیران

ماهیت کار 

فرهنگ سازمانی

اندازه سازمان 

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

7.6 7.8 8 8.2 8.4 8.6 8.8 9 9.2 9.4

D
-R

D+R



 
 شده دی فازیماتریس وابستگی درونی . 7 جدول 

C6 C5 C4 C3 C2 C1   
169/0  2/0  199/0  2/0  204/0  163/0  C1 

207/0  198/0  213/0  212/0  167/0  203/0  C2 

195/0  205/0  197/0  16/0  194/0  199/0  C3 

21/0  223/0  185/0  228/0  22/0  219/0  C4 

217/0  172/0  205/0  2/0  214/0  216/0  C5 

2/0  177/0  19/0  23/0  211/0  188/0  C6 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

 . سوپر ماتریس حد دار8 جدول

 
C11 ... C55 Goal C1 C2 C3 C4 C5 6C 

C11 0 ... 0 017/0 017/0 017/0 017/0 017/0 017/0 017/0 

C12 0 ... 0 09/0 09/0 09/0 09/0 09/0 09/0 09/0 

C13 0 ... 0 011/0 011/0 011/0 011/0 011/0 011/0 011/0 

C14 0 ... 0 023/0 023/0 023/0 023/0 023/0 023/0 023/0 

C15 0 ... 0 012/0 012/0 012/0 012/0 012/0 012/0 012/0 

C16 0 ... 0 09/0 09/0 09/0 09/0 09/0 09/0 09/0 

C17 0 ... 0 025/0 025/0 025/0 025/0 025/0 025/0 025/0 

C18 0 ... 0 011/0 011/0 011/0 011/0 011/0 011/0 011/0 

C19 0 ... 0 09/0 09/0 09/0 09/0 09/0 09/0 09/0 

C1 10 0 ... 0 01/0 01/0 01/0 01/0 01/0 01/0 01/0 

C1 11 0 ... 0 011/0 011/0 011/0 011/0 011/0 011/0 011/0 

C21 0 ... 0 035/0 035/0 035/0 035/0 035/0 035/0 035/0 

C22 0 ... 0 06/0 06/0 06/0 06/0 06/0 06/0 06/0 

C23 0 ... 0 023/0 023/0 023/0 023/0 023/0 023/0 023/0 

 
زیرمعیارهانمودار رادار مربوط به وزن . 6  شکل  

 

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1
C11

C12C13
C14

C15
C16

C17

C18

C19

C1 10

C1 11
C21

C22
C23

C24C25
C31

C32C33
C34

C35
C36

C37

C38

C41

C42

C51
C52

C53
C54

C55C61

 

 نمودار رادار مربوط به وزن معیارها. 5  شکل

 

ساختار 

محافظه 

کاری 

مدیران

ی استراتژ

کسب و 

ماهیت کار

کار

فرهنگ

اندازه 

سازمان

0

0.05

0.1

0.15



C24 0 ... 0 025/0 025/0 025/0 025/0 025/0 025/0 025/0 

C25 0 ... 0 021/0 021/0 021/0 021/0 021/0 021/0 021/0 

C31 0 ... 0 023/0 023/0 023/0 023/0 023/0 023/0 023/0 

C32 0 ... 0 02/0 02/0 02/0 02/0 02/0 02/0 02/0 

C33 0 ... 0 016/0 016/0 016/0 016/0 016/0 016/0 016/0 

C34 0 ... 0 012/0 012/0 012/0 012/0 012/0 012/0 012/0 

C35 0 ... 0 013/0 013/0 013/0 013/0 013/0 013/0 013/0 

C36 0 ... 0 023/0 023/0 023/0 023/0 023/0 023/0 023/0 

C37 0 ... 0 013/0 013/0 013/0 013/0 013/0 013/0 013/0 

C38 0 ... 0 017/0 017/0 017/0 017/0 017/0 017/0 017/0 

C41 0 ... 0 068/0 068/0 068/0 068/0 068/0 068/0 068/0 

C42 0 ... 0 042/0 042/0 042/0 042/0 042/0 042/0 042/0 

C51 0 ... 0 018/0 018/0 018/0 018/0 018/0 018/0 018/0 

C52 0 ... 0 019/0 019/0 019/0 019/0 019/0 019/0 019/0 

C53 0 ... 0 032/0 032/0 032/0 032/0 032/0 032/0 032/0 

C54 0 ... 0 023/0 023/0 023/0 023/0 023/0 023/0 023/0 

C55 0 ... 0 025/0 025/0 025/0 025/0 025/0 025/0 025/0 

C61 0 ... 0 032/0 032/0 032/0 032/0 032/0 032/0 032/0 

Goal 0 ... 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 C11 ... C55 Goal C1 C2 C3 C4 C5 6C 

C1 0 ... 0 09/0 09/0 09/0 09/0 09/0 09/0 09/0 

C2 0 ... 0 087/0 087/0 087/0 087/0 087/0 087/0 087/0 

C3 0 ... 0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 

C4 0 ... 0 13/0 13/0 13/0 13/0 13/0 13/0 13/0 

C5 0 ... 0 095/0 095/0 095/0 095/0 095/0 095/0 095/0 

C6 0 ... 0 079/0 079/0 079/0 079/0 079/0 079/0 079/0 

 

 عملکرد -ی ماتریس اهمیتهایافته -5-3

عملکرد بر طبق اینکه هر عامل در -در ماتریس اهمیت     

. در شودمید راهبرد مناسب انتخاب گیرکدام ناحیه قرار می

این پژوهش جهت بررسی میزان اهمیت و نیز نحوه عملکرد 

بر انتخاب استراتژی مدیریت دانش،  مؤثرمعیارهای هر یک از 

از میانگین نظرات خبرگان دانشگاهی، مدیران ارشد و کارکنان 

بندی برای ناحیهاستفاده شده است.  استان یزد آهنراهسازمان 

ای که میانگین هر گونهبه ز روش نقطه تقاطع استفاده شدها

. آیدمیبه دست نقطه تقاطع ماتریس  و بعد را حساب کرده

با توجه به  دهد.ها نشان میاین تحلیل را بر روی بعد 7شکل 

های توان اظهار داشت که سازهمی آمدهدستبهنتایج 

با توجه به اهمیت باال از  ماهیت کار سازمانو  سازمانیفرهنگ

گیرند. وردارند و در ناحیه تمرکز قرار میعملکرد پایینی برخ

گیرد در اولویت قرار می ماهیت کار سازمانو  سازمانیفرهنگ

های الزم گذاریو الزم است که بر روی این دو سازه سرمایه

اهمیت و از  هم مدیران کاریمحافظهی صورت گیرد سازه

د مدیریت در دهکه نشان می عملکرد باالیی برخوردار است

استراتژی مناسبی را به کار گرفته است. رابطه با این سازه 

و اندازه سازمان با توجه به  وکارکسباستراتژی  هایسازه

مدیران  تجدیدنظرپایین باید مورد  نسبتاً عملکرد باال و اهمیت 

سازمان قرار گیرد تا بتوانند به ابعاد دیگر که اهمیت بیشتری 

ی شود. سازه ساختار سازمانی نیز با دارند رسیدگی بیشتر



پایین در اولویت بهبود قرار  توجه به اهمیت و عملکرد

  گیرد.نمی

عملکرد برای  -تر ماتریس اهمیتبرای بررسی دقیق     

 نشان داده شده است. 8صورت شکل ها بهگویه

 
 معیارهای اصلی. ماتریس اهمیت عملکرد بر روی 7شکل 

 
 هاعملکرد برای گویه -ماتریس اهمیت. 8شکل 

 

عملکرد حاکی از این مورد است که  -نتایج ماتریس اهمیت

عملکرد و اهمیت در وضعیت متوسط  ازنظرها اکثر گویه

گیرند در هایی که در ناحیه دو قرار میقرار دارند، گویه

 گیرند تا مدیران روی آنان تمرکز کنند. اولویت قرار می

 

 گیرینتیجه -6
و بررسی روابط  بندیرتبهدر این پژوهش ابتدا به شناسایی،      

 تژی مدیریت دانشبر انتخاب استرا مؤثرعلی و معلولی معیارهایی 

فازی  DEMATELو  ANPبا استفاده از رویکرد ترکیبی 

کرد هر یک از و سپس میزان اهمیت و نحوه عمل پرداخته شد

با استفاده از ماتریس  هاآنهای مربوط به معیارها و نیز گویه

قرار  موردبررسیاستان یزد  آهنراهدر سازمان عملکرد،  -اهمیت

و با در نظر گرفتن نظرات  شدهاستخراج. طبق معیارهای گرفت

پنج معیار استان یزد  آهنراهخبرگان و محیط نگاری سازمان 

ساختار

اندازه سازمان

استراتژی 

کسب و کار محافظه کاری مدیران

فرهنگ سازمانی

ماهیت کار

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

6
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6.3
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5.8 6 6.2 6.4 6.6 6.8
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بر انتخاب استراتژی مدیریت دانش برگزیده  مؤثرعوامل  عنوانبه

ماهیت کار سازمان، از:  اندعبارتشدند که به ترتیب اولویت 

، ساختار سازمانی، سازمانیفرهنگ، وکارکسباستراتژی 

از این میان ماهیت کار و مدیران و اندازه سازمان؛  کاریمحافظه

)علی( و ساختار،  تأثیرگذارعوامل  عنوانبه سازمانیفرهنگ

 عنوانبهو اندازه سازمان  وکارکسبمدیران، استراتژی  کاریمحافظه

)معلول( ارزیابی شد؛ بنابراین سازمان باید برای  تأثیرپذیرعوامل 

جلوگیری از اتالف )زمان، سرمایه، نیروی انسانی و ...( و نیز 

یک مزیت رقابتی، در انتخاب  عنوانبهاز مدیریت دانش  گیریبهره

استراتژی مدیریت دانش بیشترین توجه خود را بر معیار ماهیت کار 

که در پی تغییر استراتژی نگامیسازمانی متمرکز کنند و هو فرهنگ

مدیریت دانش خود هستند برای این معیارها اهمیت بیشتری قائل 

میزان اهمیت عملکرد نیز  -ماتریس اهمیتحاصل از نتایج  شوند.

را که با توجه به نمودار علی  سازمانیفرهنگماهیت کار و  مؤلفهدو 

با اهمیت باال  هامؤلفهکند که این ق میو معلولی به دست آمد تصدی

 که شودمیپیشنهاد  ،بنابراین .اندشدهارزیابی  و عملکرد پایین

مدیران بر روی تقویت این دو بعد تمرکز نمایند، استراتژی 

خود را در مورد آنان تغییر داده تا به عملکرد بهتر و مطلوب 

مدیران هم از اهمیت و عملکرد  کاریمحافظهی سازه برسند.

های فعلی مدیریت توان رویهست پس میباالیی برخوردار ا

دانست و به همراه ساختار  قبولقابلدر مورد آنان را 

  سازمانی در اولویت بعدی جهت بهبود قرار داد.

آزادی عمل به که  شودمیها نیز پیشنهاد در مورد گویه     

، کار گروهی، هابرنامهکارکنان، اختیارات مدیران در تنظیم 

جدید به دیگران، برقراری  شدهساختهفرهنگ انتقال مفاهیم 

مرئوسی و میزان تعامالت میان افراد در اولویت اول  -رئیس

قرار گیرد تا از این  هاآنکار سازمان جهت رفع و بهبود 

مطلوب و متناسب با میزان  نسبتاًطریق بتواند عملکردی 

  زمان حاصل شود.اهمیت هر یک از این گویه برای سا

 

 سپاسگزاری -7
آهن استان از زحمات کلیه مدیران و کارکنان سازمان راه      

گروه مدیریت  دیاساتهمچنین اساتید گروه مهندسی صنایع و و  یزد

را  های پژوهش حاضر مادانشگاه یزد که در امر تکمیل و گردآوری داده

 دارد.کمال تشکر و قدردانی  ،یاری نمودند

 هانوشتپی -8
1. Analytical Network Process 
2  . Decision Making Trial and Evaluation 

Laboratory (DEMATEL) 
3. Cross-sectorial Learning in the Virtual 

Enterprise (CELEVER)  
4  . Technique for Order of Preference by 

Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) 
5.Genève 
6. Analytic Hierarchy Process (AHP) 
7 . Unweight Super Matrix 

8 . Weighted Super Matrix  

9. Converting Fuzzy data into Crisp Scores 

(CFCS) 

 

 راجعم -9
لف.، فالح، ا ش.،نصری نصرآبادی،  الف.،خدیور،  -

طراحی سیستم خبره فازی جهت انتخاب " ،(1393)

نامه پردازش و . فصل"استراتژی مدیریت دانش

 .91-119 صص. ،1شماره مدیریت اطالعات، 

، "مدیریت استراتژیک" ،(1383) ف.،دیوید،  -

 ی علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، ترجمه
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1 Analytical Network Process 
2 Decision Making Trial and Evaluation Laboratory (DEMATEL) 
3 Cross-sectoral LEarning in the Virtual EnteRprise (CELEVER)  
4 Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) 
5 Geneve 
6 Analytic Hierachy Process (AHP) 
7 Unweighted Super matrix 
8 Weighted Super matrix  
9 Converting Fuzzy data into Crisp Scores (CFCS) 


