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 چکیده 
آماری  جامعه بود.تحلیلی  -هدف، کاربردی و به لحاظ شیوه از نوع توصیفی ازنظرروش پژوهش حاضر     

 98تعداد  هاآنبود و از میان  نفر 111 هاآنکه تعداد  دورودوپرورش مشتمل بر مدیران مدارس اداره آموزش

پرسشنامه محقق  ،پژوهش یهاابزار گردآوری داده از طریق جدول مورگان انتخاب شد. نمونه آماری عنوانبهنفر 

مورداستفاده از  ضریب پایایی پرسشنامهید قرار گرفت و تائکه روایی آن به روش صوری مورد  ساخته است

برای  .یید بودمورد تأدر هر دو روش  آمد کهبه دست  /.07روش دونیمه کردن از و . /83کرون باخ طریق آلفای 

 استفاده شد. Matlab ،Weka ،Rosetta،Excelی افزارهانرمی و از کاودادهی هاروشاز  هادادهتحلیل 

 و تحلیل مورد بیز تئوری و گیریتصمیم درخت نتیک،ژ رافست، عصبی، یهاشبکه ازبا استفاده  حاصل یجنتا

 تئوری ،89/7 گیریتصمیم درخت ،99/7 رافست از با استفاده دقت صورت که معیار این گرفت، به قرار بررسی

 و هولتس جانسون، ژنتیک، الگوریتم توسط قانون نهایی 1درنهایت  .بود 1 مصنوعی عصبی یهاشبکه ،1 بیز

های نهایی این پژوهش، عوامل تسهیم دانش، حفظ کارکنان دانش . بر اساس یافتهشد ارائهگیری تصمیم درخت

 .دننموداستقرار مدیریت دانش ایفا ای در نقش بسزا و عمده ات کارکنانگر، استفاده از نظرات و پیشنهاد
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 مقدمه

 به سرعت در حال حرکت از یک اقتصاد مبتنی بر تولید به اقتصاد مبتنی بر دانش استجهان     

Mousavi, Shariat Nejad, Zare & Saedi, 2018).)  دانش، هسته اصلی رقابت محسوب

 & Hu, Hou)ها ضروری استو مدیریت دانش جهت حفظ مزیت رقابتی سازمان شودیم

Chien,2018).  ها عنوان ابزار حیاتی در سازمانمفهوم مدیریت دانش بهکه  مدتی استاگرچه

 یهاشروع به شناسایی روشًا ، لیکن مدیران آموزشی و معلمان اخیرمطرح گردیده است

 هایتیاند. فعالمنظور ایجاد محیط یادگیری اثربخش نمودهسیستمهای اطالعاتی به یریکارگبه

 مفیدی هستند یهادانش هاینا ،لی یادگیریعم هایینشتعلیم و تربیت و ب یهاکالسی، روش

 تواندینظران، مدیریت دانش مبنا بر گفته صاحب باشند؛یکه بالقوه قابل تسهیم و استفاده مجدد م

 یهادر حوزه ،و انجام عملیات مورد انتظار به مدیریت آموزشی کمک نماید یمشدر تدوین خط

 Ashrafi & Mahdavi)عی و آموزشی می باشد ، مدارس نقطه اتکا برای تغییرات اجتمایآموزش

Kheiri, 2017). ذا لاست،  رییکلی در حال تغوپرورش بهآموزش یمایس ،دانش شرفتیدر عصر پ

 ؛ستین یتنهایی کافبه یاز دانش، اطالعات، فنون، اصول و راهبردهای آموزش مدیرانبرخورداری 

 یرام یهای آموزشی بهنگام و بجا از اطالعات در محیطکارگیری و استفادهبه ،دهیبلکه سازمان

مدیریت  یریکارگهدف به ینترمهمین بنابرا  ؛(Rahimi & Najafi, 2008)آور است و الزام یضرور

. تغییرات مستمر دانش، باشدیها، انطباق سریع با تغییرات محیط پیرامون مدانش در سازمان

 ییهاها به وجود آورده است. در این میان تنها سازمانتعادل جدیدی را برای سازمانوضعیت عدم 

به حیات خود ادامه دهند که بتوانند مزیت رقابتی خود را حفظ نمایند و حفظ مزیت  توانندیم

 .( Mousavi & et al, 2018)دشو یرپذامکان بقاء سازمان به کمک مدیریت دانش رقابتی و

عنوان حافظه مهم را که به یهاعات و مهارتالتا اط کندیها کمک مبه سازمان مدیریت دانش  

نشده وجود دارند؛ شناسایی،  یدهصورت سازمانطورمعمول بهو به شودیسازمانی محسوب م

. این شودیم هایکارو دوباره هایو منتشر نمایند و منجر به کاهش خطاکار یدهانتخاب، سازمان

ویا پ هایگیرییمراهبردی و تصم یزیرها را برای حل مسائل یادگیری، برنامهسازمانامر مدیریت 

 )دهدیرا افزایش م هاگیرییمو سرعت حل مسائل و تصم سازدیصورت کارا و مؤثر قادر مبه

(Safaei, Taleghaninia & kiamanesh, 2017). هاسازمان در دانش مدیریت از طرفی استقرار 
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 اساسی الزامات .شود روبرو شکست با است ممکن اساسی، الزامات صحیح و دقیق شناسایی بدون

 منظوربه که دانست هاییرویه و هافعالیت عنوانبه توانمی دانش مدیریت حوزه در را سازیپیاده

 هارویه این وجود صورت در که گیرندمی قرار موردتوجه دانش مدیریت استقرار موفقیت از اطمینان

 (. Nouri, 2012)کرد ایجاد را هاآن باید وجود عدم صورت در نمود و تقویت را هاآن باید هافعالیت و

ها اعم از هایی است که این زمینهینهوجود زمسازمان مستلزم  پیاده سازمانی مدیریت دانش در

عنوان به مدارس شکیب.(Matlaby, Alipour & Nasri, 2014) یندآبایستی به وجود  اینکه فنی،

باید در طراحی و استقرار سیستم مناسب مدیریت دانش، در نقش  دانش گر یهاسازمان

 استقرار مدیریتی عوامل سنجامکانو پیشرو ظاهر شوند و این امر مستلزم شناسایی  یهاسازمان

استقرار های از مدل یبرخ. (Valian, Moeini KIA & Zahed Baban, 2013) دانش است

که ازآنجایی،اندمورداستفاده قرارگرفته عیآمیزی در صناصورت موفقیتدانش به تیریمد

آیا امکان است،  یهای صنعتمتفاوت از سازمان مدارس ازجملهی های آموزشسازمان اتیخصوص

که با توجه به اهمیت ینا یگردوجود دارد؟و  وپرورشآموزش در مدارساستقرار مدیریت دانش 

 ووپرورش چه اقداماتی باید صورت پذیرد؟ستقرار مدیریت دانش در آموزشمدیریت دانش برای ا

ش وپروردر آموزش یتیموضوع حائز اهممدیران مدارس وسیله مشارکت به مسئلهیت حل این درنها

ی استقرار مدیریت دانش در مدارس سنجحاضر امکانتحقیق  از انجامهدف   است. یامروز

 کاوی است.های دادهاستفاده از تکنیکشهرستان دورود با  وپرورشآموزش

ی آماری به بررسی هااز روش عمدتاًین خصوص صورت گرفته است که در ایقاتی تحقتاکنون 

از  که به لحاظ روش، دارای نوآوری است، این تحقیق اندپرداختهوتحلیل آن یهو تجزموضوع 

ی افزارهانرمراهکارهایی توسط  ی قرار داده است ورا موردبررسکاوی موضوع ی دادههاروش

تواند راه یم وپرورشآموزشنماید که برای استقرار مدیریت دانش در مدارس یم ارائهی کاوداده

 یر است.نظکموازاین حیث نیز  گشا باشد.

 

 

 پیشینه پژوهش

 دانش ارائه مدیریت اجرای برای سازمان آمادگی میزان ینه یدرزم مختلفی هایمدل پژوهشگران  

سنجی امکان هایمدل .است انتخابی عوامل تعداد و نوع در بیشتر هامدل این تفاوت که اندکرده

 مدیریت هایموجود زیرساخت سطح ارزیابی با که هستند این دنبال به دانش مدیریت استقرار
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 .یابند آگاهی دانش موفق مدیریت کارگیریبه برای عوامل این آمادگی میزان از اجرا، از پیش دانش

 .(1جدول شماره شود )ادامه به بررسی پیشینه پژوهشی تحقیق حاضر پرداخته می در
 یشینه پژوهشپ .1جدول 

 یجو نتاها یافته شدهانجامپژوهش 

Azam & 

Mohamadi 

(2018) 

 از وضعیت نسبتاً مطلوبی برخوردار است. هادانشگاهمیزان مداخله نوآوری در استقرار مدیریت دانش در 

Razini & Milad          

(2017) 
 

 

سازمانی، مدیریت منابع انسانی، ساختار و هفت عامل فرهنگ منظور استقرار مدیریت دانش بایدبه

اندازها و ها و فرایندهای مدیریت دانش، راهبردها و چشمهای سازمانی، فناوری اطالعات، مؤلفهمؤلفه

 .ده هریک را موردتوجه قرارداد و به کاربستشهای شناساییهای محیطی و زیر مؤلفهمؤلفه

Moslehabadi, 

Mohammadi & 

Qomi (2017) 
 

کننده استقرار بهینه مدیریت دانش را در حد متوسط به پایین ارزیابی نمودند که از وضعیت عوامل تسهیل

کاوی از سازمانی و ارزیابی و بهینه شده، متغیرهای هدایت و رهبری، فرهنگمیان متغیرهای بررسی

 .وضعیت نامطلوبی برخوردار است و سایر متغیرها در وضعیت متوسط به پایین قرار دارند

Oufkir, Fredj & 

Kassou (2016)  
 

: نخست، طراحی یک مدل مرجع با تأکید بر ارزیابی کیفیت که پرداختندپژوهش خود به دو بحث  آنان در

های موجود باشد و دوم، پر کردن شکاف ادبیات مربوط به مدلسوی استانداردسازی تواند گامی مهم بهمی

 های مدیریت دانش را ارزیابی کند.تواند تمامی مدلسنجش عملکرد و پیشنهاد مدلی که می

Donate & de 

Pablo( 2015) 
 1اتفنّاوری اطالع گذارد شامل: بهبود منابع انسانی،عوامل سازمانی که بر کارآمدی مدیریت دانش تأثیر می

 باشند.یمو مدیریت بررسی 

Chatterje 

(2014) 
 مدیران ارشد بر استقرار مدیریت دانش مؤثراست. عامل تعهد

Lee, Kim & 

Kim (2014). 
 سازمانی بر استقرار مدیریت دانش مؤثراست.عامل فرهنگ

Oluikpe( 2012) ترین و مؤثرترین عوامل موفقیت اسـتراتژی سـازمان، یکـی از مهم راستایی اسـتراتژی مدیریـت دانش باهم

 .مدیریت دانش است

 

 شناسی پژوهشروش

ر تحلیلی است. د -است. و به لحاظ شیوه از نوع توصیفیپژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی   

مفهوم  اوی،کدادهشده است. کاوی استفادههای داده،  از تکنیکهادادهاین پژوهش برای تحلیل 

چند بانک  ای کیها در از داده یالگوها و روابط مشخص در حجم ایاستخراج اطالعات نهان و 

فرآیند  .(Saniie Abadeh, Mahmoudi & Taherpour, 2015)است ی یا منبع اطالعاتیاطالعات

                                                           
1. Information technology 
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کاوی های دادهالگوریتم کاربرد .3پردازش داده یشپ .2آوری داده، جمع .1کاوی شامل مراحل: داده

در ین تحقیق در ا .(Garcia, Romero, Ventura & Calder’s, 2007). پس پردازش است9

ها از پرسشنامه استخراج در تحقیق حاضر، داده که پردازیممی آوری دادهنخست به جمع مرحله

ها را بر اساس اهداف های اولیه، باید این دادهآوری و شناخت کامل دادهگردیده است. پس از جمع

سازی پاالیش و پاکهای الزم برای این مرحله باید کلیه فعالیت در پردازش کنیم.تحقیق، پیش

کاوی تهیه ها برای دادهترین شکل دادهکاوی، صورت پذیرد تا مناسبها در جهت اهداف دادهداده

نین و دانش نهفته در خصوص شوند تا قواکاررفته میکاوی بههای دادهشود. درنهایت الگوریتم

یختگی، موردبررسی ردرهمازآن نتایج توسط معیار ارزیابی ماتریس پس موضوع کشف گردد.

 قرارمی گیرند.

 

 ابزار پژوهش و نحوه اجرای آن

سنجی میزان استقرار مدیریت دانش، با توجه به تعاریف منظور امکاندر این پژوهش به  

ای طراحی شد. مراحل ساخت این ها تعیین و پرسشنامهندیبها و طبقهموردمطالعه، فهرست

 صورت زیر بوده است.پرسشنامه به

 های موضوع موردسنجشمرحله اول: تعیین مقوله

 ، فرآیندهاییسازماناستقرار مدیریت دانش شامل: فرهنگ سازینهمتغیرهای مربوط به عوامل زم

 .  (Azad Shahraki, 2009 & Tabarsa & Ormazdi, 2009)دانش و فناوری اطالعات است

آوری سازمانی، نظام فرآیند دانش و نظام فناین تحقیق  ، فرهنگ موردسنجشهای بنابراین مقوله

هایی به شرح جدول زیر است )جدول ها دارای مقولهگردد،که هرکدام از آنیماطالعات  تعیین 

 (.2شماره 

 

 هانهای مربوط به آمتغیرها و مؤلفه.2جدول شماره
 فناوری اطالعات نظام فرآیند دانش سازمانیفرهنگ متغیرها

 هامؤلفه

 

حس تعلق سازمانی، حمایت مدیریت و 

 هاگیریفرهنگ مشارکت در تصمیم

 

پردازش، انتقال و 

 تسهیم دانش

مدیریت فناوری اطالعات، فرایندهای 

های کسب اطالعات و سیستم

 اطالعاتی
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کند مطالعات سازمانی، هویت اجتماعی در هر سازمان را مشخص میفرهنگ :سازمانیفرهنگ

ر گذارد و این تأثیر دهای سازمان تأثیر میسازمانی بر تمام جنبهدهد که فرهنگرابینز نشان می

وضوح های رفتار فردی و عملکردهای سازمانی، انگیزش و رضایت شغلی، خالقیت و نوآوری بهجنبه

حس تعلق  ،سازمانی در این پژوهش با سه مؤلفه حمایت مدیریت. فرهنگشناسایی استقابل

 .(Azad Shahraki, 2009)گیرد مورد ارزیابی قرار می گیریمشارکت در تصمیمو  سازمانی

 آوری،طور اثربخش و کارآمد دانش سازمانی را جمعای است که قادر است بهمجموعه :دانش نظام

دهی و پردازش نموده و از دانش سازمانی و سرمایه دانشی سازمان حفاظت نماید نظام سازمان

مورد  تسهیم دانشو  انتقال دانش ،پردازش دانشفرایندهای دانش در این پژوهش با سه مؤلفه 

 .(Azad Shahraki, 2009)گیردارزیابی قرار می

 آوری،های اطالعاتی است که در جمعسیستمشامل مجموعه وسیعی از  :اطالعات نظام فناوری

سازمان را یاری نموده و جهت  بازیابی و انتقال و توزیع اطالعات و دانش موجود، پردازش، ذخیره،

شود. نظام فناوری اطالعات در این های سازمان به کار گرفته میسازی و پشتیبانی از فعالیتبهینه

 فناوری اطالعات مدیریتو  فرایندهای کسب اطالعات ،تیهای اطالعاپژوهش با سه مؤلفه سیستم

 (Azad Shahraki, 2009). گیردمورد ارزیابی قرار می

در مرحله دوم، پس از تعریف ابعاد، اقدام به تهیه  :گیریمرحله دوم: بررسی اعتبار ابزار اندازه

دقت موردبررسی قرار دهند. و طراحی سؤاالت و عباراتی شد که بتوانند جوانب مختلف هر بعد را به

 ی قرار گرفت.موردبررسیری گاندازهسپس روایی و پایایی ابزار 

فت. نظر قرار گراز اساتید صاحبسؤاالت پس از ویرایش در اختیار چند تن : یریگابزار اندازهروایی 

سؤاالتی که نقص داشتند مورد اصالح و بازبینی قرار  ،اصالحی یشنهاداتپس از دریافت نظرات و پ

وری روایی ص وسیلهینها شد. بدگرفتند و سؤاالت نامناسب حذف و سؤاالت دیگری جایگزین آن

ایی برای تعیین میزان پای شدهینامه طراحپرسشنامه مشخص گردید پس از بررسی اعتبار، پرسش

ها خواسته شد تا ضمن پاسخگویی اجرا شد و از آن مدیراننفر از  37صورت مقدماتی در بین ابتدا به

به سؤاالت نظرات خود را در خصوص روشن بودن سؤاالت بیان کنند. پس از بررسی و تحلیل 

پرسشنامه جهت اجرا در جامعه  یتها تغییراتی در فرم اولیه سؤاالت داده شد و درنهاپرسشنامه

 آماری تهیه گردید.

 یریگبررسی پایایی ابزار اندازه

 مهیدر این مرحله بررسی پایایی آزمون محقق ساخته به روش آلفای کرون باخ و هم به روش دون 

/. است که ضریب پایایی بسیار خوبی 82قرار گرفت. ضریب پایایی پرسشنامه  یکردن موردبررس
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یت درنها /. است که بازهم مورد تأیید است.07دونیمه کردن ضریب پایایی  هست و با روش

 سن، جنسیت، تحصیالت و سابقه کاری() یفی شاملک سؤال 9که شامل  سؤال 38ی با اپرسشنامه

نظام فرآیند دانش، نظام ) یموردبررسمتغیر  3طیف لیکرت( که شامل ) ایینهگز 3 سؤال 33و 

 ی( بود، طراحی و بین مدیران توزیع گردید.ازمانسفرهنگفناوری اطالعات و 

 

 جامعه آماری پژوهش

نفر بوده  111 هاتعداد آن دورود کهوپرورش جامعه آماری شامل کلیه مدیران مدارس اداره آموزش

 انتخاب گردید. نفر 98مورگان  جدول از استفاده با نمونهو حجم است 

 کاویفرآیند داده

 هادادهآوری جمع

وسط ت هاپرسشنامهبین مدیران مدارس توزیع گردید و پس از تکمیل  هاپرسشنامهین مرحله در ا  

جهت انجام مراحل  2افزاراکسلاستخراج ودرنرم هاپرسشنامهیده از اخذ گرد 1ی خامهادادهمدیران 

 یدند.وارد گردبعدی 

 پردازش دادهیشپ

ها در جهت اهداف دادهسازی پاالیش و پاکهای الزم برای در این مرحله باید کلیه فعالیت  

 یی فرآیندکار آکاوی تهیه شود. ها برای دادهین شکل دادهترمناسبکاوی، صورت پذیرد تا داده

 ,Garcia, Romero)کندمیها ارتباط مستقیم دارد کاوی با میزان دقت و کیفیت دادهداده

Ventura & Calder’s 2007).  ها شامل انتخاب جداول و رکوردهای موردنیاز، رفع این فعالیت

رفته و های ازدستهای نادرست، جایگذاری دادهها، شناسایی و حذف دادهافزونگی داده

اکسل به دست  افزاربه کمک نرم نرمال را  هاییت دادهدرنهاها است و سازی قالب آنیکپارچه

 .آوردیم

 

 هایتمالگورارزیابی  و  کاویهای دادهکارگیری الگوریتمبه

 مصنوعی، عصبی هایشبکه بیز و تئوری گیری،تصمیم درخت رافست، هایاز روش تحقیق این در  

ترین ریختگی که یکی از مهمماتریس درهم با ادامه، درشده است و استفاده کاویداده برای

موردبررسی و ارزیابی قرار های موردنظر را روش بندی است.های دستهمعیارهای ارزیابی الگوریتم

 .(Saniie Abadeh & et al, 2015) یمدهمی

                                                           
1. RAW 

2 .Excel 
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 ریختگیماتریس درهم

بندی را با توجه به مجموعه داده ورودی به های دستهیتمالگوراین ماتریس چگونگی عملکرد   

این ماتریس  دهد در( نشان می3بندی مطابق جدول شماره )های مسئله دستهتفکیک انواع دسته

 شرح ذیل است: به TPو  TN,FP,FNیم مفاه

 

 بندیریختگی برای یک مسئله دستهیس درهمماتر.3جدول

 

 
 

TN:  

 

ها منفی بوده و الگوریتم ین مقدار یا گره بیانگر تعداد رکوردهایی است که دسته واقعی آنا

 منفی تشخیص داده است. درستیها بهبندی نیز دسته آندسته

FPها منفی بوده و الگوریتم : این مقدار بیانگر تعداد رکوردهایی است که دسته واقعی آن

 اشتباه مثبت تشخیص داده است.ها را بهبندی، دسته آندسته

FNها مثبت بوده و الگوریتم : این مقدار بیانگر تعداد رکوردهایی است که دسته واقعی آن

 اشتباه منفی تشخیص داده است.ها را بهه آنبندی، دستدسته

TPها مثبت بوده و الگوریتم : این مقدار بیانگر تعداد رکوردهایی است که دسته واقعی آن

ن کار ترین معیار برای تعییمهمدرستی مثبت تشخیص داده است.ها یا بهبندی، نیز دسته آندسته

بندی ین معیار ،دقت کل یک دستها است. 1دیبنبندی، معیار دقت دستهآیی یک الگوریتم دسته

 ریختگی باشده و ماتریس درهمبندی بر اساس مفاهیم طراحیدسته دقتنماید.را محاسبه می

 .(Saniie Abadeh & et al, 2015) محاسبه استقابل زیر رابطهتوجه به 

CA =
𝑇𝑁 + 𝑇𝑃

𝑇𝑁 + 𝐹𝑁 + TP + FP
 

 گیریتصمیم درخت

 گیریتصمیم درخت از استفاده با قوانین تولید 

وکا گردیدند، با استفاده از الگوریتم درخت  افزارنرمپردازش شده وارد یشپی هادادهین که ازاپس  

 گیری قوانین زیر تولید گردیدند. یمتصم

                                                           
1. Classification accuracy(CA) 

 -دسته   دسته +

FP TN   دسته- 

TP FN  + دسته 
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خیلی کم برای کارکنان تسهیل کندو مدیران  یا اگر واحد کاری تسهیم دانش را کم و قانون اول:

ت آنگاه امکان استقرار مدیری کارکنان تا حدودی و یا کمتر استقبال نمایند، از نظرات وپیشنهادات

 دانش وجود ندارد.

خیلی کم برای کارکنان تسهیل کندو مدیران  یا اگر واحد کاری تسهیم دانش را کم و قانون دوم:

مدیریت  رآنگاه امکان استقرا از نظرات وپیشنهادات کارکنان زیاد و یا خیلی زیاد استقبال نمایند،

 دانش وجود دارد.

بیشتر برای کارکنان تسهیل کندو  یا اگر واحد کاری تسهیم دانش را تا حدودی و قانون سوم:

آنگاه امکان  خیلی کم داشته باشند، یا حساسیت کم و مدیران نسبت به حفظ کارکنان دانشگرخود

 استقرار مدیریت دانش وجود ندارد.

بیشتر برای کارکنان تسهیل کندو  یا م دانش را تا حدودی واگر واحد کاری تسهی قانون چهارم:

حدودی و یا بیشتر حساسیت داشته باشند.آنگاه  تا مدیران نسبت به حفظ کارکنان دانشگرخود

 .استقرار مدیریت دانش وجود دارد

 قرار گرفت یموردبررسگیری با استفاده از معیار کارایی الگوریتم درخت تصمیم آمدهدستبهنتایج 

 (9جدول ) گردید. ارائه یرزوبر اساس آن ماتریس 

 
 گیریریختگی درخت تصمیمماتریس درهم .4جدول

FP=1 TP=7 

TN=10 FN=0 

 

 آمد. به دست. /89 برابر ی این الگوریتمبنددسته دقت گیریتصمیم درخت اجرای از بعد

 بیز تئوری

جدول ) یراستزماتریس  شامل،جهت محاسبه دقت ، ریختگی برای تئوری بیزماتریس درهم  

3.) 

 

 

 
 ریختگی برای تئوری بیزماتریس درهم .5جدول

FP=0 TP=8 

TN=10 FN=0 
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 آمد. به دست 1 برابر این الگوریتم دقتمدل بیز، اجرای از بعد

 مصنوعی عصبی هایشبکه

 های عصبی مصنوعی جهت محاسبه دقت،آمده از الگوریتم شبکهدستریختگی بهماتریس درهم  

 یراست.زماتریس  شامل

 
 های عصبی مصنوعیآمده از الگوریتم شبکهدستریختگی بهماتریس درهم .6جدول

FP=0 TP=8 

TN=10 FN=0 

 

 آمد. به دست 1 برابر این الگوریتم  دقتی عصبی ، هاشبکهمدل  اجرای از بعد

 

 تئوری مجموعه رافست

 قرار مورداستفاده 3هولتس و 2جانسون ،1ژنتیکهای یتمالگورروش، قوانین با این استخراج جهت  

 یت،بادرنهارسیم. می معتبر قوانین به و حذف را تأثیر کم قوانین استخراج قوانین، از گیرد .پسمی

 Karimi Pouya) کنیممی محاسبه اصلی هایدادهروی بر را دقت نیز تست هایداده از استفاده

& Ghanbari, 2018)  . مدیریت دانش  بر مؤثر عوامل و متغیرها تمام ژنتیکالگوریتم درروش

 را أثیرت بیشترین که متغیرهایی و بررسی متغیرها جانسون الگوریتم شود. درروشتأثیر داده می

 الگوریتم در کند.می استخراج را قوانین و دهدمی دارند را دخالت استقرار مدیریت دانش در

 را لعوام تکتک و پرداخته عوامل استقرار مدیریت دانش بررسی به باال بسیار دقت با هولتس

 ینقوان و کندمی بررسی استقرار مدیریت دانش در موجود تکرارهای تعداد و داده قرار موردبررسی

 گردد.می اجرا 9رزتا افزارنرم توسط رافست. مدل کندمی استخراج خطا و اطمینان میزان با را

 :گرددیمدر ادامه بیان  الگوریتم هر اجرای از بعد حاصل نتایج 

 
 

 

                                                           
1. Genetic 

2. Johnson 

3 .Holts 
4. Rosetta 
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 یتم ژنتیک( الگورالف

 قوانینی هاآنین از بشود،و درنهایت می تولید قانون 9177 ژنتیک الگوریتم از استفاده با الف(  

 نماییم. یم ارائهدارای بیشترین تأثیر هستند را  که

زیاد داشته باشند و واحد  حساسیت خود دانش گراگر مدیران نسبت به حفظ کارکنان  قانون اول:

کاری تسهیم دانش را تا حدودی برای کارکنان تسهیل کند آنگاه امکان استقرار مدیریت دانش 

 وجود دارد.

خود تا حدودی حساسیت داشته باشند  گر اگر مدیران نسبت به حفظ کارکنان دانش قانون دوم:

ند آنگاه امکان استقرار مدیریت و واحد کاری تسهیم دانش را تا حدودی برای کارکنان تسهیل ک

 دانش وجود دارد.

حساسیت کمی داشته باشند و  خود گر اگر مدیران نسبت به حفظ کارکنان دانش قانون سوم:

واحد کاری تسهیم دانش را خیلی کم برای کارکنان تسهیل کند آنگاه امکان استقرار مدیریت 

 دانش وجود ندارد.

خود تا حدودی حساسیت داشته باشند  گر حفظ کارکنان دانشاگر مدیران نسبت به  قانون چهارم:

صورت زیاد برای کارکنان تسهیل کند آنگاه امکان استقرار مدیریت و واحد کاری تسهیم دانش را به

   دانش وجود دارد.

های اطالعاتی تا حدودی وجود دهی دانش در واحد کاری سیستماگر برای سازمان قانون پنجم:

کاربرده شود و واحد کاری تسهیم های آموزشی زیاد بههای کارکنان از دورهآموختهداشته باشد و 

 دانش را تا حدودی برای کارکنان تسهیل کند آنگاه امکان استقرار مدیریت دانش وجود دارد.

خود تا حدودی حساسیت داشته باشند  گر اگر مدیران نسبت به حفظ کارکنان دانش قانون ششم:

یم دانش را خیلی کم برای کارکنان تسهیل کند آنگاه امکان استقرار مدیریت و واحد کاری تسه

 دانش وجود ندارد.

 

 یتم جانسون( الگورب

 که قوانینی هاآنبین  یت ازدرنها و شودمی تولید قانون 19جانسون  از الگوریتم استفاده با ب(  

 نماییم. یم ارائهدارای بیشترین تأثیر هستند را 

حساسیت زیاد داشته باشند و واحد  خود گر اگر مدیران نسبت به حفظ کارکنان دانش قانون اول:

کاری تسهیم دانش را تا حدودی برای کارکنان تسهیل کند آنگاه امکان استقرار مدیریت دانش 

 وجود دارد.
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خود تا حدودی حساسیت داشته باشند  گر اگر مدیران نسبت به حفظ کارکنان دانش قانون دوم:

کاری تسهیم دانش را تا حدودی برای کارکنان تسهیل کند آنگاه امکان استقرار مدیریت  و واحد

 دانش وجود دارد.

خود تا حدودی حساسیت داشته باشند  گر اگر مدیران نسبت به حفظ کارکنان دانش قانون سوم:

مدیریت  ارصورت زیاد برای کارکنان تسهیل کند آنگاه امکان استقرو واحد کاری تسهیم دانش را به

 دانش وجود دارد.

حساسیت کمی داشته باشند و  خود گر اگر مدیران نسبت به حفظ کارکنان دانش قانون چهارم:

واحد کاری تسهیم دانش را خیلی کم برای کارکنان تسهیل کند آنگاه امکان استقرار مدیریت 

 دانش وجود ندارد.

خود تا حدودی حساسیت داشته  گر اگر مدیران نسبت به حفظ کارکنان دانش قانون پنجم:

باشند و واحد کاری تسهیم دانش را خیلی کم برای کارکنان تسهیل کند آنگاه امکان استقرار 

 مدیریت دانش وجود ندارد.

خود تا حدودی حساسیت داشته  گر اگر مدیران نسبت به حفظ کارکنان دانش قانون ششم:

کارکنان تسهیل کند آنگاه امکان استقرار  طور کم برایباشند و واحد کاری تسهیم دانش را به

 مدیریت دانش وجود ندارد.

 یتم هولتس( الگورج

 که قوانینی هاآنین از بیت درنها و شودمی تولید قانون 181 هولتس از الگوریتم استفاده ج( با  

 نماییم. یم ارائهدارای بیشترین تأثیر هستند را 

حساسیت کمی داشته باشند آنگاه  خود گر کارکنان دانشقانون اول: اگر مدیران نسبت به حفظ 

 امکان استقرار مدیریت دانش وجود ندارد.

اگر واحد کاری تسهیم دانش را خیلی کم برای کارکنان تسهیل کند آنگاه امکان  قانون دوم:

 استقرار مدیریت دانش وجود ندارد.

بال زیادی نمایند، آنگاه امکان پیشنهادات کارکنان استق قانون سوم: اگر مدیران از نظرات و

 استقرار مدیریت دانش وجود دارد.

 حساسیت زیادی داشته باشند، خود گر قانون چهارم: اگر مدیران نسبت به حفظ کارکنان دانش

 آنگاه امکان استقرار مدیریت دانش وجود دارد.

قرار نگاه امکان استقانون پنجم: اگر واحد کاری تسهیم دانش را زیاد برای کارکنان تسهیل کند، آ

 مدیریت دانش وجود دارد.
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جریان داشته باشد،  مستمر صورت روان وقانون ششم: اگر روند گسترش اطالعات خیلی کم به

 آنگاه امکان استقرار مدیریت دانش وجود ندارد.

 ریختگی برای مدل رافستماتریس درهم .7جدول 

FP=1 TP=8 

TN=2 FN=7 

 

  آمد. به دست. /99برابر این الگوریتم  دقت مدل رافست اجرای از بعد
 

 ها یافته

( 30/91نفر ) 30و  مردان را ( درصد92/39نفر ) 32آماری موردبررسی قرارگرفته تعداد  از نمونه   

( 89/9سال دارای ) 37گروه سنی نمونه آماری، گروه سنی زیر  ازلحاظ تشکیل دادند. زنان را درصد

 37 تا 91سنی  گروه ( درصد فراوانی،33/12سال دارای ) 97 تا 31سنی  گروه درصد فراوانی،

( درصد فراوانی 70/30سال دارای ) 17 تا 31( درصد فراوانی و گروه سنی 30/91سال دارای )

( درصد 33/12سال دارای ) 17 یرزسابقه خدمتی نمونه آماری نیز سابقه خدمتی  ازنظر بودند،

سال  27خدمتی باالی  و گروهفراوانی  ( درصد83/33ارای )سال د 27تا  11خدمتی  گروه فراوانی،

 ( درصد11/13را )تحصیلی نمونه آماری  ازنظر مدرک باشندیمی درصد فراوان( 19/31) یدارا

هستند یسانس لفوق( دارای مدرک درصد 93/39) هاآنی و مابقها دارای مدرک لیسانس یآزمودن

 مدل در هولتس و جانسون ژنتیک، هایالگوریتم از شدهاستخراج قوانین به توجه یل دادند.باتشک

 را روش 9 از حاصل قوانین معتبر و جامع قوانین به جهت دستیابی گیریتصمیم درخت و رافست

 نمودیم. ایجاد زیر را یت قوانیندرنها و کرده تلفیق باهم

تسهیم دانش را تا حدودی جانسون(: اگر واحد کاری  2 ژنتیک 2 گیریدرخت تصمیم 9) قانون اول

حدودی  تا خود گر بیشتر برای کارکنان تسهیل کندو مدیران نسبت به حفظ کارکنان دانش یا و

 آنگاه امکان استقرار مدیریت دانش وجود دارد. و یا بیشتر حساسیت داشته باشند،

ارکنان هولتس(: اگر واحد کاری تسهیم دانش را کم برای ک 3گیری درخت تصمیم 2) قانون دوم

اه آنگ پیشنهادات کارکنان زیاد و یا خیلی زیاد استقبال نمایند، تسهیل کندو مدیران از نظرات و

 امکان استقرار مدیریت دانش وجود دارد.
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 هولتس(: اگر مدیران نسبت به حفظ کارکنان دانش 1هولتس  2ژنتیک  3جانسون 9) قانون سوم

تسهیم دانش را خیلی کم برای کارکنان حساسیت کمی داشته باشند و واحد کاری  خود گر

 تسهیل کند آنگاه امکان استقرار مدیریت دانش وجود ندارد.

خود  گر هولتس(: اگر مدیران نسبت به حفظ کارکنان دانش 2جانسون  3ژنتیک  1) قانون چهارم

تا حدودی حساسیت داشته باشند و واحد کاری تسهیم دانش را خیلی کم برای کارکنان تسهیل 

 آنگاه امکان استقرار مدیریت دانش وجود ندارد. کند

 خود گر هولتس(: اگر مدیران نسبت به حفظ کارکنان دانش 9جانسون  1ژنتیک  1قانون پنجم )

حساسیت زیاد داشته باشند و واحد کاری تسهیم دانش را تا حدودی برای کارکنان تسهیل کند 

 آنگاه امکان استقرار مدیریت دانش وجود دارد.

خود  گر هولتس(: اگر مدیران نسبت به حفظ کارکنان دانش 3جانسون  3ژنتیک  9قانون ششم )

صورت زیاد برای کارکنان تا حدودی حساسیت داشته باشند و واحد کاری تسهیم دانش را به

 تسهیل کند آنگاه امکان استقرار مدیریت دانش وجود دارد.

های اطالعاتی دهی دانش در واحد کاری سیستمانهولتس(: اگر برای سازم 9ژنتیک 3) قانون هفتم

کاربرده شود و های آموزشی زیاد بههای کارکنان از دورهتا حدودی وجود داشته باشد و آموخته

واحد کاری تسهیم دانش را تا حدودی برای کارکنان تسهیل کندو مدیران از نظرات وپیشنهادات 

 استقرار مدیریت دانش وجود دارد.کارکنان استقبال زیادی نمایند آنگاه امکان 

 با  دقت که داد نشان گرفت قرار تحلیل مورد کاویداده هاییکتکن از استفاده با که حاصل نتایج

 1 مصنوعی عصبی هایشبکه ،1 بیز تئوری ،89/7 گیریتصمیم درخت ،99/7 ازرافست استفاده

 از بعد ضمن در .است  دقت بیشترین مصنوعی دارای عصبی یهاشبکه بیز تئوری بنابراین است

 درخت از حاصل قوانین و رافست هولتس و جانسون ژنتیک، الگوریتم 3 با قوانین استخراج

 قانون 0 استخراج از بعد و تلفیق یکدیگر با باقیمانده قوانین تأثیر، کم قوانین حذف گیری وتصمیم

 دارای متغیرهای دارای قوانین و اعمال نهایی بر قوانین نیز الگوریتم ژنتیک از حاصل نتایج نهایی،

تماد )تعامل و اع متغیر آمده از الگوریتم ژنتیک،دستکمتر حذف گردیدند. طبق ضرایب به ضریب

های یادگیری توسط مدیران(، متغیر )پاداش سازمانی )ایجاد فرصت متغیر بین مدیران و کارکنان(،

های کارکنان( دارای کمترین تأثیر بر ش از دانشمتغیر )وجود بانک دان و( برای اشتراک دانش

کس تأثیر ع های مرتبط و غیر مرتبط(،هستند، همچنین متغیر )میزان استفاده از آموخته نتیجه

 ردند.گعنوان قوانین نهایی مطرح میشش قانون باقیمانده به نتیجه دارد. قانون هفتم حذف و بر
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بیشتر برای کارکنان تسهیل کندو  یا حدودی و انش را تااگر واحد کاری تسهیم د قانون نهایی اول:

ه آنگا حساسیت داشته باشند، یا بیشتر حدودی و تا خود گر مدیران نسبت به حفظ کارکنان دانش

 امکان استقرار مدیریت دانش وجود دارد.

ظرات ن قانون نهایی دوم: اگر واحد کاری تسهیم دانش را کم برای کارکنان تسهیل کندو مدیران از

آنگاه امکان استقرار مدیریت دانش  و یا خیلی زیاد استقبال نمایند، وپیشنهادات کارکنان زیاد

 وجود دارد.

حساسیت کمی داشته باشند  خود گر قانون نهایی سوم: اگر مدیران نسبت به حفظ کارکنان دانش

ت استقرار مدیریخیلی کم برای کارکنان تسهیل کند آنگاه امکان  و واحد کاری تسهیم دانش را

 دانش وجود ندارد.

خود تا حدودی حساسیت داشته  گر قانون نهایی چهارم: اگر مدیران نسبت به حفظ کارکنان دانش

باشند و واحد کاری تسهیم دانش را خیلی کم برای کارکنان تسهیل کند آنگاه امکان استقرار 

 مدیریت دانش وجود ندارد.

حساسیت زیاد داشته باشند  خود گر به حفظ کارکنان دانش قانون نهایی پنجم: اگر مدیران نسبت

حدودی برای کارکنان تسهیل کند آنگاه امکان استقرار مدیریت  و واحد کاری تسهیم دانش را تا

 دارد. دانش وجود

ه حدودی حساسیت داشت قانون نهایی ششم: اگر مدیران نسبت به حفظ کارکنان دانش گر خود تا

صورت زیاد برای کارکنان تسهیل کند آنگاه امکان استقرار یم دانش را بهباشند و واحد کاری تسه

 مدیریت دانش وجود دارد.

 

 گیری یجهنتبحث و 

 ستبه دی کاودادههای یتمالگورهای نهایی این پژوهش که بر اساس طورکلی بر اساس یافتهبه   

نمایند ای در امکان استقرار مدیریت دانش ایفا میآمدند،عوامل کلیدی که نقش بسزا و عمده

ه ک عبارتند از: تسهیم دانش، حفظ کارکنان دانش گر و استفاده از نظرات و پیشنهادات کارکنان؛

 صورت زیاد و بیشتر موردتوجهبایست بهات میعامل نهایی یعنی استفاده از نظرات و پیشنهاد

و اگر به عامل حفظ کارکنان دانش گر تا حدودی و کمتر و عامل تسهیم دانش  مدیران قرار گیرد؛

خیلی کم در سازمان باشد آنگاه امکان استقرار مدیریت دانش در آن سازمان یا مدیریت وجود 

از  بسیارینخواهد داشت.با توجه به یافته های نهایی این تحقیق بحث های زیر مطرح می گردند.

 کهی، درصورتنمایندیها مو ارائه آموزش یهنگفتی در فنّاور هایگذارییهها سرماازمانس

. اگر به محیط صنعتی دهندیرا در تسهیم و ایجاد دانش انجام نم گذارییهچنین سرما وجهیچهبه
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 . ندایرفتهعنوان یک ارزش آشکار پذها اشتراک دانش را بهدقت بنگریم این سازمانو تجاری به

 ینمدارس نیروی انسانی شاغل در ا در،شودیتوجه خاصی که به موضوع یادگیری م رغمیعل

نبود  نمایندیصورت خیلی ناچیز دانش خود را در میان افراد تقسیم مبه ،آموزشی هاییطمح

عات از راه گفتگو و مطالعه القات و تماس افراد و اجازه برای تبادل اطالمناسب برای مسازوکاری 

 .زمان کاری، ازجمله علل این امر است در

 خصوصهب زیاد به سمت تکنولوژی و کمبود توجه به فاکتورهای انسانی یریگسمتاز طرف دیگر 

گرچه جهت اجرای موفق مدیریت گر می تواند مانع استقرار مدیریت دانش گردد. کارکنان دانش

و ضروری است اما کافی نیست و آنچه در اجرای  الزممدیریت دانش  هاییرساختدانش وجود ز

و  یگذارتوجه به عامل انسانی و نقش انسان در فرآیند به اشتراک باشدیمدیریت دانش مهم م

 .، نظرات وپیشنهادات ازسوی کارکنان عدم پذیرش دانشهمچنین .باشدیاز دانش م یبرداربهره

  .شودیبهترین باشد نادیده گرفته مهمکاران، هرچند که  العاتدر بسیاری از مواقع اط

 گردد یمپیشنهاد  وپرورشآموزشاستقرار مدیریت دانش در مدارس  لذا جهت

از طریق آن بتوان دانش نهفته در افراد به  گردد تاجهت تسهیم دانش مکانیسمی طراحی -1

 اشتراک گذاشته شود.

از طرق مختلف  هاآنحفظ  جهتگر  کارکنان دانش خصوصبه به فاکتورهای انسانی کافی توجه-2

 به نحو مطلوب. هاآنی و استفاده از دانش و معنوی مادی هاپاداشنظیر 

 .هاآنایجاد بستری مناسب جهت دریافت نظرات و پیشنهادات کارکنان و استفاده از -3
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