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در دانشگاه  کیدانش استراتژ تیریمد ستمیعوامل موثر بر استقرار س یبندتیو اولو ییشناسا

 AHPنور غرب کشور با روش  امیپ

 
 1اکبر حسن پور

 2پیمان اکبری

 3کامران نظری

 

 چکیده

سا، پژوهش نیهدف ا س یبندتیو اولو ییشنا ستقرار  ستراتژ تیریمد ستمیعوامل موثر بر ا در  کیدانش ا

شاهنور غرب کشور  امیدانشگاه پ ستفاده از ( المیکردستان و ا همدان، ،)کرمان  یسلسله مراتب لیروش تحلبا ا

AHP  .با  است.پیمایشی  توصیفی از نوع و روش، تیو از نظر ماه یپژوهش حاضر از نظر هدف کاربرداست

 کیمدیریت دانش استراتژ ستمیاستقرار ساثرگذار بر  یرهایمتغ ق،یتحق هنیشیو مرور پ ینظر یمبان یبررس

. ه و نهایی شدندقرار گرفتن دییمورد تأ دانشگاهتوسط خبرگان  این عواملکه  شد نییتعنور  امیدر دانشگاه پ

 یریادگی ،یجو سللازمان ،یاطالعات، فرهنگ سللازمان یدانش، فناور یندهایفرا ؛یگروه اصللل 9عوامل مؤثر در 

حاصل از  جینتا .شدند یطبقه بند و تعهد یرهبر، سازمان ینوآور ،یمنابع انسان ،یاجتماع هیسرما ،یسازمان

( دارای اطالعات یفناور)، گانه9عوامل از  ه،نشللان داد ک Expert Choiceافزار توسللط نرم سللوا تآزمون 

 .است کیدانش استراتژ تیریمدبر ارای کمترین تاثیر د (دانش یندهایفرآو ) بیشترین تاثیر

 .نور امیدانشگاه پ ک،یدانش استراتژ تیریعوامل موثر بر مد للللک،یمدیریت دانش استراتژ: دییکل اژگانو

مقدمه   

با توجه  دنیای امروز که اقتصاد محصول محور در حال تبدیل شدن به اقتصاد دانش محور است ودر 

سان در ایجاد این ستهانگرش، اطالعات و هاارزشتجربیات،  به تعریف دانش که ترکیبی از . نقش کلیدی ان

حفظ دانش و اطالعات به اندازه تا جایی که گفته شلللده  ،بودهها پررنگ نگرش، اطالعات و هاارزشتجربیات، 

شدمیتولید دارای اهمیت  سریع و به موقع از .با ستفاده  سب نه تنها برای افراد  توانایی ا اطالعات و دانش منا
                                                      

 ، تهران ایران یدانشگاه خوارزم ت،یریدانشکده مد اریاستاد 1
  yahoo.com3537Peymanakbari@نویسنده مسئول  تهران،  ایران. عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور 2

 عضو هیات عضو علمی دانشگاه پیام نور، تهران ایران. 3

 

 55-64صفحات ،  97بهار و تابستان  11شماره  جامعه شناسی آموزش و پرورشدوفصلنامه 

 

mailto:Peymanakbari3537@yahoo.com


 دوفصلنامه جامعه شناسی آموزش و پرورش

56 

 

سازمانی غیر قابل شبرد اهداف  سازمان، برای پی سانی  ضایی، اجتناب  خبره بلکه برای کلیه نیروی ان ست)ر ا

ضرورت توجه به اج (.1391 شان همین امر  سازمان را ن  1دانش تیریمددهد. میرای موفق مدیریت دانش در 

سوس و غهایی داراییکاربرد منظم و هدف مدار  سنل( در جهت کنترل و  ریمح سازمان )دانش پر سوس  مح

سازمان  تیهدا شد بگونهمیمنابع  سای با شد. دیارزش و دانش جد جادیا ریکه م سازمان را بهبود بخ از  در 

ساز شدنطرفی دانش  شکالت  مانی در حال تبدیل  ست که برای حل م سازمان ا ستراتژیک یک  به دارایی ا

کار گرفته شود. با توجه به نقش استراتژیک  ، باید حفظ، به روز، منتشر و بهدهدمیسازمانی که در آینده رخ 

و در اینجاست که  بودهتر حساسبایستی نسبت به حفظ دانش سازمانی خود  هاها، سازمانسازماندانش در 

 (.9، 1388شللود)نفیسللی، تر میمشللخ و  تربا رویکردی اسللتراتژیکی پر رنگنقش محوری مدیریت دانش 

ستراتژ سازمان جهت مد کندمی انیب 2دانش تیریمد یا ش هایدارایی تیریکه   یندهایفرا یاجرا خود و یدان

بر  یستیبا گذاریسرمایهدانش(، چگونه و با چه حجم  یریدانش )شامل کسب، خلق، انتقال و بکارگ تیریمد

 برداریبهره بر شتریو بگیری کرد بهرهدر سازمان  ی(و ضمن حیصر)دانش کدام کنترل و از  یدانش هایدارایی

 مللللللللللللدیریت استراتژی( 2002) 3(. زاک34، 1388)رضاییان و همکاران،  از کدام نوع دانش متمرکز باشد

 اطالق ،شودمی کارگرفته به دانش تسهیل کسب، خلق و در که سازمانی هایزیرساخت و فرآیندها به دانش

  گردد.می

ش لذا با توجه به تعاریف بایسللتی گفت که مشللکل بیشللتر شللناسللایی عوامل مؤثر بر مدیریت دان

ست چرا که هرچند  ستراتژیک ا ضر در زمینه توسعه و هاسازمانا ستراتژی  سازیپیادهی زیادی در حال حا ا

در این زمینه مواجه  زیادی وجود دارند که با شکستها سازماناند، اما هو موفق شد هگذاری کردهدانش سرمای

دیران در . فقدان سللازوکارهای صللحیح ارزیابی مدیریت دانش اسللتراتژیک و همرنین درک ضللعیف ماندهبود

سایی عوامل مؤثر در  شده که سازادهیپشنا سازمانی این مقوله باعث  سایی عواملی از جمله اکثر  شنا ها به 

گاه پیام نور نیز از )فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی و .... که بر این موضوع اثر دارند را توجه کنند که دانش

ب آن بر د که عواملی را که به موجتدر این تحققی سللعی دار یناین قائده مسللتثنی نیسللت. بنابراین محقق

و در مرحله  ت دانش استراتژیک در دانشگاه پیام نور غرب کشور مؤثر است را شناساییاستقرار سیستم مدیری

ندی یت ب ند.  آخر الو های فوق پس ک ته  به گف جه  عدادی ازبا تو بانی نظری تحقیق، ت ملعو از مرور م  ا

 .است دهش داده ( نشان1) جدول در که اندشده شناسایی دانش مدیریت یهااستراتژی براستقرار تأثیرگذار

 
 

 

 

 

 

                                                      
1 knowledge Management 

2 Strategic knowledge Management  

3 Zack 
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 بر استراتژی مدیریت دانش گذارعوامل تأثیر :1جدول
 

 ردیف
عوامل  پژوهشگر سال

 SKMتأثیرگذار

 عوامل تأثیرگذار پژوهشگر سال دیفر

  و همکاران اکبری 2015 4 دانش یندهایفرآ یالحمود 2010 1

 

 

 

 

 

 یساختار سازمان

 و همکاران یاکبر 2012

 گلدن 2009 چن و فانگ 2012

  اکبری و همکاران 2015 

 

 

 

 

 

 اطالعات یآورفن

 نیانگ و همکارا 2009

 نچانگ و همکارا 2009 جاو و جانگ 2010 2

 جانگ و همکاران 2009 گلدن 2009

 چوی و همکاران 2008 نیانگ و همکارا 2009

 و بوردن مبلیک 2008 همکارانچانگ و  2009

 چیانگ 2004 چانگ و همکاران 2007

 چوی و لی 2000 گرینر و همکاران 2007

 دانوقو و همکاران 1999 چیانگ 2004

 و همکاران وریخد 1393 و همکاران وی میک 2003

 جواهری و همکاران 1392 ککزسمل 2002

 اخوان و همکاران 1389 چوی و لی 2000

 زادهحسن 1386 دانوقو و همکاران 1999

 و افرازه یبجنورد انیهاشم 1384 و همکاران وریخد 1393

 جوسازمانی یالحمود 2010 5 همکارنرزمی و  1392

 یسازمان یادگیری زادهحسن 1386 6 جواهری و همکاران 1392

 یاجتماع هیسرما لین 2007 7 اخوان و همکاران 1389

 و شهابی مندیم یمحمود 1394 زادهحسن 1386

و  یبجنورد انیهاشمممم 1384

 افرازه

  سرنا 2012 8

 

 

 

 منابع انسانی

  و همکاران  نیفرز 2014 3

 

 

 

 

 

 

 یفرهنگ سازمان

 چوی و جونگ 2010

 وو و همکاران 2010 وو و همکاران 2010

 همکارانچانگ و  2009 گلدن 2009

 ونگچانگ و  2009 نیانگ و همکارا 2009

 و بوردن مبلیک 2008 چانگ و ونگ 2009

 چیانگ 2004 جانگ و همکاران 2009

 چوی و لی 2000 چوی و همکاران 2008

 اخوان و همکاران 1389 و بوردن مبلیک 2008

 نوآوری سازمانی صدر و همکاران یمحمد 1390 9 چانگ و همکاران 2007

 و تعهد یرهبر و همکاران نیفرز 2014 10 گرینر و همکاران 2007

 چانگ و همکاران 2007 چیانگ 2004

 زادهحسن 1386 و همکاران وی میک 2003

 ککزسمل 2002

 چوی و لی 2000

مدیریت(  دانوقو و همکاران 1999  یابیارز)

 عملکرد

  یالحمود 2010 11

 چانگ و همکاران 2007 و همکاران وریخد 1393
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   جواهری و همکاران 1392

 اخوان و همکاران 1389

 

 پژوهش مدل مفهومی

 سلتمیر سلعوامل موثر بر اسلتقرا یبندتیو اولو ییشلناسلاکه  شلودیسلؤال مرر  م نیا ادامه در 

استا ر نی؟ در ابه چه صورت است AHPنور غرب کشور با روش  امیدر دانشگاه پ کیدانش استراتژ تیریمد

 ینه گروه اصل نور استخراج و در امیدر دانشگاه پ یاصل یپژوهش و نظر خبرگان، عوامل اصل نهیشیپ یبا بررس

 هیرماسلل ،یسللازمان یریادگی ،یجو سللازمان ،یاطالعات، فرهنگ سللازمان یدانش، فناور یندهایشللامل: فرا هک

سان ،یاجتماع ستقل ا یرهایو تعهد، بود به عنوان متغ یسازمان. رهبر ینوآور ،یمنابع ان شامل پ نیم ژوهش 

 . باشدیم کیدانش استراتژ تیریوابسته، مد ریشد و متغ ییشناسا

 
مدل مفهومی پژوهش: 1نمودار    

 پژوهش روش

کاربردی"این تحقیق از نظر هدف از نوع  قات  قات تحق"از نوع ها، اسمممت و از نظر نحوه گردآوری داده "تحقی ی

شی صیفی از نوع پژوه ست. "تو انجام  یبرا ازید ناطالعات مور ،ینترنتیا گاهیو پا هاهبا رجوع به کتب، مجل ،یدر بخش نظر ا

ان نفر از خبرگ 30توسمم  و سمم   شممناسممایی شممدند  ت دانش اسممتراتژی یمدیربر عوامل مؤثر تا شممد.  یپژوهش جمع آور

سمت ست و  شگاه پیام نور که دارای حداقل مدرک دکترا و باالتر ه ستند، هادان شغول به کار ه امل مورد این عوی اجرای م

 .ندشد یبندتیولواین عوامل ا ،AHPروش  قیاز طر در گام بعدی، تایید قرار گرفتند.

مدیریت 
دانش 

استراتژیک

فرایندهای 
دانش

فناوری 
اطالعات

فرهنگ 
سازمانی

جو سازمانی

یادگیری 
سازمانی

سرمایه 
اجتماعی

یمنابع انسان

نوآوری 
سازمان

رهبری و 
تعهد
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گیری چند معیاری )چند شمماخصممه(، فرآیند تحلیل سمملسممله مراتبی های ارزیابی و تحلیل تصمممیمیکی از روش

(AHP)1 سیعی در علوم زمین و برنامه ست که کاربرد و ضا و محی  دارد. این مدل در دهه ا سیله  1970ریزی ف توماس "به و

 تشکیل یا ایجاد (.باشدمیمراتبی )که به نوعی مبین مزیت اصلی آن نیز  سلسله تحلیل فرآیند از ابداع شد. هدف "ساعتیال 

اقتصادی  و خاص مطالب به عمومی از یا  کوچ   به بزرگ از شده بندیطبقه مدارج مسئله طی ی  پیچیدگی مراتب سلسله

ست،  ضوع از درک مطابق ترتیب این به بتوان این که تا ا شتری دقت به مو ست بی از اهم مزایای فرآیند تحلیل  .کرد پیدا د

( 5( ساختار سلسله مراتبی. 4( همبستگی متقابل. 3( پیچیدگی. 2(یگانگی. 1توان بدین موارد اشاره داشت: سلسله مراتبی می

 .باشدمی( تکرار 10( قضاوت گروهی. 9( تعادل. 8( تلفیق. 7( سازگاری. 6گیری. اندازه

 انجام فرآیند تحلیل سلسله مراتبی بر اصول زیر استوار است:

سله مراتب، ی  نمایش گراف ساله پیچیده واقعی میسل ساله و در یکی از م شد که در راس آن هدف کلی م طوح سبا

  باشد:به شرح زیر می AHPمراحل انجام مدل ها قرار دارند. بعدی شاخصها و گزینه

 ایجاد سلسله مراتب و نمایش گرافیکی مساله. گام اول:

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 AHPسلسله مراتب  :2نمودار

 های زوجی یا غربال کردن؛ عناصر موجود در هر سرح به ترتیب از سرو  مقایسه گام دوم:

 

صر  پایین با  سبت به کلیه عنا سرو  با تر ارزیابی میبا  ن شوند که در نهایت ماتریس مرتبط در 

 باشد.می 9تا  1گردد و نسبت اهمیت عوامل نیز از شماره ل میلللل( تشکی1-3مقایسه زوجی )جدول 
 

 

 

 

                                                      
1 Analytic Hierarchy Process 
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 مقایسات زوجی: 2جدول

 مقدار عددی ترجیحات
 9 کامالً مرجح

 7 ترجیح خیلی قوی
 5 ترجیح قوی
 3 کمی مرجح
 1 ترجیح یکسان

 2،4،6،8 ترجیحات بین فواصل

سوم: ضو  گام  سپس هر ع سبه و  ستون در ماتریس زوجی محا سبه وزن عوامل؛ ابتدا جمع هر  محا

باشد. در گردد که حاصل آن ایجاد اعداد به صورت نرمال شده میماتریس به جمع ستون مربوطه تقسیم می

 عامل است.شود که معرف وزن هر آخر میانگین هر ردیف محاسبه می

شتر از گام چهارم:  سازگاری، این مقدار بی شاخ  نا سازگاری؛ چنان چه در تحلیل  سبه نرخ نا محا

باشللد مقایسللات از سللازگاری قابل قبولی برخوردار نخواهند بود. محاسللبه نرخ ناسللازگاری نیازمند طی  1/0

 مراحل زیر است:

محاسبه نرخ ناسازگاری  -3(  I.Iازگاری )مقدار شاخ  ناس -2(     ℷ𝑚𝑎𝑥محاسبه بردار ویژه ) -1 

(I.R) 

 بندی عواملاولویت و رتبه گام پنجم:

 ها یافته

مشللخ  گردد از روش مدل اسللتقرار سللیسللتم مدیریت دانش اسللتراتژیک بندی برای اینکه اولویت

AHP  شد. این عوامل در ستفاده  سان ا شنا شاخ   9مبتنی بر نظر کار شده و هر  شاخ ( گنجانده  عامل)

. ارزش دهی و شللودمیکه معکوس آن برای شللاخ  دوم لحا  گیرد مینسللبت به شللاخ  دیگر یک وزن 

کدام از  که وزن هرای وضوع مورد بررسی انجام شد، بگونهمقایسه اهمیت آنها نسبت به همدیگر با توجه به م

 فناوریبه عامل ها گردد که بیشللترین ارزشار مشللخ  میمشللخ  شللود. بر اسللاس این نمودها شللاخ 

توسللط کارشللناسللان   072/0با وزن  دانش فرآیندهایبه عامل ها و کمترین ارزش 143/0با وزن  اطالعات

 اختصاص داده شده است. 
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 مدیریت دانش استراتژیکمدل استقرار سیستم نمودار مقایسه زوجی  .3نمودار

هایی نبا وزن  اطالعات فناورینتایج مقایسات زوجی نشان داد که بیشترین ارزش مربوط به شاخ  

 9ن در رتبه دوم قرار گرفته اسللت. همرنین در بی 130/0با وزن  سللازمانی نوآوریاسللت. شللاخ   143/0

شاخ   شده، دو  های بهدر رت  072/0و  098/0به ترتیب با  تعهد و رهبریو  دانش فرآیندهایشاخ  ذکر 

ستراتژیکعوامل آخر بررسی  ستقرار سیستم مدیریت دانش ا شود  نکه مشخ . برای آگیرندمیقرار  مدل ا

برابر با ها  ز محاسبه شد. نرخ ناسازگاری شاخدرست انجام شده، نرخ ناسازگاری نیها نتایج و ارزش گذاری

ده و صحت نتایج را تایید تایید و مورد قبول بوها ی شاخ دهد ارزش دهمی است. لذا این میزان نشان 09/0

ها ای نهایی مقایسه زوجی شاخ وزن ه باشد. جدول زیر وضعیتکمتر می 1/0؛ چرا که میزان آن از کندمی

 دهد. را نشان می

 ستقرار سیستم مدیریت دانش استراتژیکبندی عوامل مدل ااولویت. 3جدول

 

عالئم  عوامل ردیف

 اختصاری

نرخ  رتبه وزن شاخ 

 ناسازگاری

  kp 072/0 9 دانش فرآیندهای 1

 

 

 

 

09/0 

 it 143/0 1 اطالعات فناوری 2

 oc 115/0 5 سازمانی فرهنگ 3

 jo 108/0 6 جوسازمانی 4

 oi 130/0 2 سازمانی نوآوری 5

 ol 117/0 4 سازمانی یادگیری 6

 sc 099/0 7 اجتماعی سرمایه 7

 hrm 118/0 3 انسانی منابع مدیریت 8

 lc 098/0 8 تعهد و رهبری 9
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شاخ زیر نتایج نه نمودار شهها میایی که همان وزن هر کدام از  صورت نموداری خو شد را ب ای با

ستقیم از نرم افزار نمایش می ست. expert Choiceدهد. این نمودار به طور م شده ا ستخراج  دار این نمو 1ا

اسلتقرار در مدل  اطالعات فناوری. همرنان که شلاخ  کندمیرا بیان ها میزان تفاوت در شلاخ به خوبی 

ستراتژیک سیار زیا سیستم مدیریت دانش ا شاخ دارای کشیدگی ب سمت دیگر  ست و هر چه به  های دی ا

ع نمودارشان نوها وزن، دیگر شاخ  که به نسبتای شود به گونهمیتر کنیم، فاصله بسیار زیادمیسوق پیدا 

 کشیدگی کمتری دارد. 

 
 به همراه وزن استقرار سیستم مدیریت دانش استراتژیکنمودار خوشه ای . 4نمودار

 و نتیجه گیریبحث 

وکار امروزی و همرنین ایجاد مزیت رقابتی پایدار با توجه به اهمیت روزافزون دانش در محیط کسلللب

سیله آن؛ به ست. مدیران باید فکری به حال دانش افراد،  از ،مدیریت آنو سائل مهم مدیران امروزی ا جمله م

منظور اطمینان ثبت و حفظ آن بکنند. همرنین جلوگیری از نشر آن به رقبا و انتقال آن در سرح سازمان به

لذا ر سازمان است. داستراتژیک از عدم حذف آن از مخزن دانشی سازمان، از دیگر نکات مهم مدیریت دانش 

سازمان می کلیها در طول تغییرات محیری و رقابتی بازار مجبور به تغییرات سازمان جمله این  شوند، ازدر 

شگاه پیام  ستای اهتوجه کردن به عواملی نه گانتغییرات  ست. لذا دان شده ا شاره  که در این پژوهش به آن ا

شته با ستی به عوامل فوق الذکر توجه دا چرا که  ی(سازمان ینوآورو اطالعات  آورینف)شد اللخصوص نور بای

در  داشته باشد.تواند عامل بیشترین نقش را در مزیت رقابتی دانشگاه میدو طبق تحلیلی سلسله مراتبی این 

(، که پایین دانش یندهایفرآ و تعهد -یرهبردو عامل ) کنار این دوعامل، عامل دانشلللگاه باید جهت تقویت

صاص دادهترین نتیجه  سله مراتبی را به خود اخت سل ضمن ارتقای تحلیل  شد که بتواند  شا با اند، نیز باید کو

سعی کند از تمام عواملی که  شگاه باید  سیدن به مزیت رقابتی بکار برند. در کل دان این عوامل آن را جهت ر

و آنهایی  راتژیک استفاده کندرا برای ارتقای دانش استآنها  اندهطبق نتایج این پژوهش رتبه با یی کسب کرد

که دارای کمترین امتیاز کسب شده هستند، به فکر باشد که از آنها نیز به نحو احسن استفاده کند و تدابیری 

                                                      
 فونت فارسی مشکل دارد، نام گذاری شاخص ها به صورت التین ارائه شده است. با توجه به اینکه این نرم افزار با- 1
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 و دسللتیابی به مزیت رقابتی از آنها جهت ارتقای دانشدر دانشللگاه، این عوامل  ارتقایبیاندیشللد که ضللمن 

 استفاده کند.

شود با استفاده از توصیه می -1به شر  ذیل ارائه می شود یهایپیشنللللهاد آتللللی هایپژوهش جهت  

شی این پژوهش را  پژوهشگران، متغیرهای همین پژوهش سهبهدر موسسات آموز ستانی صورت مقای  درای ا

شور انجام دهند و نتایج آن سه کنند.ک صیه می -2ها با نتایج این پژوهش مقای شگران این که شود تو پژوه

های کشور انجام ای بین دو سازمانصورت مقایسهبا همین متغیرها به های غیرآموزشیپژوهش را در سازمان

شللود با اسللتفاده از متغیرهای همین توصللیه می -3ها با نتایج این پژوهش مقایسلله کنند.دهند و نتایج آن

های مورد مرالعه بیشتر بیشتر و به دورهآموشی های پژوهشگران این پژوهش را در آینده با سازمان ، پژوهش

مدل برآورد شللده در این پژوهش  این پژوهش انجام داده تا بر روایی و اعتبار یشللناختاسللتفاده از روش با

 .شود افزوده

 تقدیر و تشکر 

شگاه پیام نور مورد حمایت مالی قرار گرفته  سط دان ست که تو شی ا این مقاله بر گرفته از یک طر  پژوه

 است. 
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Identification and Prioritization of Effective Factors on Establishment of Strategic 

Knowledge Management System at Payam Noor University of the West of Iran by 

AHP Method 

 

 Abstract 

The purpose of this study was to identify and prioritize the factors affecting the 

establishment of strategic knowledge management system at Payam Noor University 

of West of Iran (Kermanshah, Hamedan, Kurdistan and Ilam) using AHP hierarchical 

analysis method. The current research is applied in terms of purpose and in terms of 

nature and method, survey, descriptive-analytical. By reviewing theoretical 

foundations and reviewing the research backgrounds, effective variables were 

determined on the establishment of a strategic knowledge management system at 

Payame Noor University. These factors were also confirmed by the experts. The factors 

influencing 9 main categories, including: knowledge processes, information 

technology, organizational culture, organizational climate, organizational learning, 

social capital, human resources, organizational innovation, leadership and commitment 

were classified. The results of testing the questions with Expert Choice software 

showed that 9 factors (IT) have the most impact on strategic knowledge management. 

 

Key Words: Strategic Knowledge Management, Factors Affecting Strategic 

Knowledge Management, Payame Noor University. 


