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 هاي دانش بنیانهاي خبرگی در شرکتي مدل ارزیابی عوامل موفقیت انجمنهارائ

  2پورمجتبی زرآبادي، ،*1قلیانکیوان شاه
  دار مکاتبات)ایران (عهدهگروه مدیریت صنعتی، قزوین، ،دانشگاه آزاد اسالمی، واحد قزوین،استاد یار 1
 گروه مهندسی صنایع، قزوین ، ایران ،دانشجوي کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد قزوین 2   

  1395آذر  :یرشپذ ،1395 آبان اصالحیه: ،1395مهر :یافتدر یختار
 

 چکیده: 
 برخورد قت،یحق در. است مرتبط دانش به هاآن توجه و دیتاک زانیم به ها سازمان تیموفق که داشتند اذعان دانشمندان ر،یاخ دهه دو در

 خود دانش تا داشته آن بر را هاسازمان از ياریبس مساله نیا. رود یم شمار به هاسازمان تیموفق در موثر و مهم یعامل دانش، بعامن با هوشمندانه
 خبرگی هايانجمنهاي مهم در مدیریت دانش بکارگیري یکی از روش. دهند قرار استفاده مورد ممکن شکل نیبهتر به را آن و کرده تیریمد را

با هدف افزایش یادگیري و ایجاد ارزش مشارکتی به نفع را آیند تا دانش  به گروهی از افراد با منابع و روابط پویا که گردهم جمع می باشد کهمی
ها در پیشبرد تواند به سازمانهاي خبرگی میعوامل کلیدي موفقیت انجمن شود. شناسایی، نام برده میاستفاده نمایندو  به مشارکت گذاشته گروه

  دهد. دانش یاري مدیریت سازيپیاده و اجرا ریزي، برنامه نیازسنجی، در را سازمانها تواند می موفقیت عوامل این شناخت اهدافشان کمک کند.
ی فازي در سلسله مراتب لیتحل کیاز تکنهاي خبرگی با استفاده عوامل موفقیت انجمني مدلی جهت ارزیابی ارائهبه  تا شدیم آن بر تحقیق این در

 یخبرگ يهاانجمن تیموفق عواملبندي و اولویت ییشناسا حاضر قیتحق یاصل هدف گرید عبارت به. میبپرداز هاي دانش بنیان گروه مپناشرکت
عامل  پس از بررسی ادبیات موضوع و انجام کار میدانی پانزده .باشدیم انیبن دانش يهاشرکت در يفاز یمراتب سلسله لیتحل کیتکن از استفاده با

ی، انسان منابع و یتیریمد عوامل : اول رتبهبندي شدند: ی به این ترتیب رتبهکل گروه چهار درکه گذار بودند هاي خبرگی تاثیردر موفقیت انجمن
  ي .اقتصاد و یمال عواملی و رتبه چهارم : کیتکنولوژ و يفناور عواملی، رتبه سوم : سازمان عواملرتبه دوم : 

   FAHP،ارهیمع چند يریگمیتصمهاي دانش بنیان، هاي خبرگی، شرکتمدیریت دانش، انجمن کلمات کلیدي:
  مقدمه -1

 اهمیت. است گیريتصمیم سازمانی هر در مدیریت مهم وظایف از یکی
 هربرت مانند( مدیریت نظرانصاحب از برخی که است حدي به آن

-گیريتصمیم اکثر دانند.می معناهم گیريتصمیم با را مدیریت) سایمون
 اغلب که دارد قرار کیفی و کمی مختلف عوامل تأثیر تحت مدیران هاي
 بین که کنندمی سعی آنان و هستند تعارض در یکدیگر با عوامل این

 دقت عدم و اشتباه. کنند انتخاب را گزینه بهترین موجود گزینه چندین
  و قدرت هرچه. است خطا هزینه پرداخت مستلزم گیريتصمیم در

. بود خواهد باالتر نیز غلط تصمیم هزینه باشد، بیشتر مدیریت اختیارات
 پیچیدگی داراي معیاره چند گیريتصمیم مسائل حل که است طبیعی

 مزبور معیارهاي اغلب کهآن باشد. بویژهنمی پذیرامکان راحتی به و است
 کاهش باعث تواندمی یکی مطلوبیت افزایش و داشته تضاد یکدیگر با

-تصمیم عنوان تحت هاییروش دلیل همین به. شود دیگري مطلوبیت
 اندشده داده توسعه  شاخصه چند گیريتصمیم بویژه و  معیارهچند گیري

 اذعان دانشمندان اخیر، دهه دو در. کند کمک مزبور مسائل حل به که

 دانش به هاآن توجه و تاکید میزان به هاسازمان موفقیت که داشتند
 و مهم عاملی دانش، منبع با هوشمندانه برخورد حقیقت، در. است مرتبط

 از بسیاري مساله این. رودمی شمار به هاسازمان موفقیت در موثر
 بهترین به را آن و کرده مدیریت را خود دانش تا داشته آن بر را هاسازمان

 مدیریت سازيپیاده در موفقیت. دهند قرار استفاده مورد ممکن شکل
 در دانش هاآن کمک به که است وابسته زیرساختی عوامل وجود به دانش

هاي اخیر، حرکت به سوي جوامع در دهه .یابد می جریان سازمان سراسر
شود. اي است که در همه جا مورد بحث واقع میمبتنی بر دانش مقوله

فناوري اطالعات و ارتباطات و نفوذ آن به تمامی ابعاد زندگی  ظهور و بروز
روي همگان قرار داده و زندگی فردي و هاي جدیدي را پیشبشر، پارادایم

  1سازمانی بشر را متحول ساخته است.

  پیشینه تحقیق -2

ها، به منظور کسب مزیت رقابتی و ادامه بقاء و مقابله با شرایط سازمان 
و اصول  ها استفاده از ابزارهاي مدیریتی نوین، تکنیک متغیر محیطی، به

                                                        
* kshahgholian@qiau.ac.ir 
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 .یکی از آخرین مباحث روي آورده اندنو از جمله مدیریت دانش به عنوان 
مدیریت دانش با در اختیار داشتن ابزارهاي الزم، فرصت خوبی براي ایجاد 

خلق دانش جدید،  ]2[بهبود در عملکرد منابع انسانی را ایجاد می کند.
، ها گیريکسب دانش از منابع بیرونی، استفاده از این دانش در تصمیم

کاربرد آن در فرایندها، محصوالت و یا خدمات، ایجاد شرایط الزم جهت 
هاي اصلی مدیریت تسهیل در تسهیم و رشد دانش از جمله فعالیت

ي در باشند، که همگی براي ارتقاي یادیگري و نوآورصحیح دانش می
هاي مختلف مدیریت دانش شامل حوزه ]1[باشند.سازمان ضروري می

مانند: دانش مشتریان، دانش محصوالت و خدمات، دانش کارکنان، دانش 
-ها میي سازمانی، دانش ارتباطات، و دانش داراییفرایندها، حافظه

هاي امروزي در رابطه با ایجاد فرصت براي تداوم در  سازمان ]13[.باشد
هاي دانش اجتماعی یک به یک به شکل سنتی آن با مشکل روبرو  لتباد

کننده یک وسیله جدید است که با استفاده از آن  آوري، عرضه هستند. فن
هاي  اي مشترك، مشکالت و مسئولیت کارمندان با منافع و عالئق حرفه

هاي  مشترك قادر به تشریک دانش خواهند بود. این کار از طریق گروه
هاي بحث و دیگر اشکال تعامل در اینترانت  نیک، گروهپست الکترو

هاي ها به عنوان انجمن پذیرد. اغلب از این گروه سازمان صورت می
به گروهی از افراد با "گردد. یک انجمن خبرگی ) یاد میCOPsخبرگی(

نمایند تا نسبت به  اي مشترك اشاره دارد که تعهد می هویت و منافع حرفه
تعریف  ]3[."فکري اقدام نمایندکانون همکاري و هم مشارکت و ایجاد یک

دیگر یک انجمن خبرگی به این شکل آمده است: گروهی از افراد با منابع 
آیند تا از دانش به مشارکت  و روابط پویاي شراکتی که گردهم جمع می

گذاشته شده با هدف افزایش یادگیري و ایجاد ارزش مشارکتی به نفع 
هاي مراقبت مدیریت دانش موثر در سازمان] 12[.گروه استفاده نمایند

هاي سنتی و تواند به توسعه دانش دانشجویان نسبت به روشسالمت می
هاي هاي آموزشی مانند چهره به چهره کمک کند. انجمنگران کانال

هاي بخش سالمت خبرگی مجازي در بخش مراقبت سالمتی بویژه حرفه
مراقبت سالمت بواسطه افزایش  و محققین براي افزایش کیفیت خدمات

یک سازمان بزرگ ] 4[.گیردسطح دانش دانشجویان مورد استفاده قرار می
هاي تیم در سه سایت از انجمن 40پرسنل و  400همچون اریسکون با 

هاي سنتی به سازمانی پیشرو در خبرگی بعنوان قسمتی از تغییر طرح
هاي سازمان از انجمن ناب و چابک بودن سازمان استفاده نمود. در این

-خبرگی عموما براي پشتیبانی تغییر چابک در انجام انتشار استفاده می
هایی براي تدوام پیشرفت هاي خبرگی نقششد. در جریان تغییر، انجمن
توانند خلق، هاي خبرگی میانجمن ]9[.سازمانی بر عهده داشتند

تسهیل کنند و بطور ها گذاري و استفاده از دانش را در سازماناشتراك
نقش انگیزش در ] 10[ها تاثیر بگذارند.و عملیات ها مستقیم بر استراتژي

هاي خبرگی، اهمیت رهبر انجمن و تاثیر حمایت مدیریت و اعضا انجمن
-گذاري دانش در انجمناثر انگیزش و عوامل مدیریت در فرایند اشتراك

دانش و فرآیند  بازنگري در خلق] 14[هاي خبرگی را اثبات شده است.
هاي خبرگی منجر به شناسایی استاندارها براي افزایش مدیریت در انجمن

از ] 11[.شود می هاي عمومیهاي خبرگی در سازمانتوانایی انجمن
-توان براي آموزش و همکاري در آموزشهاي خبرگی میظرفیت انجمن

ترویج هاي توان بعنوان حاملها میهاي عالی و همچنین از این ظرفیت
هاي بررسی انگیزش] 5[.آموزش و همکاري در سازمان استفاده نمود

هاي داخلی تاثیر بیشتر داخلی و بیرونی به این نکته منجر شد که انگیزش
هاي خبرگی در به اشتراك عوامل و ارتباطاتی که باعث تمایل اعضا انجمن

عملکرد تواند هاي خبرگی میانجمن] 6[.شودگذاشتن اطالعات دارند می
هاي خبرگی ها افزایش دهند. با توجه به اینکه محتواي انجمنرا در پروژه

ها مشترك هستند اما همچنان بعنوان ابزار براي افزایش در تمام سازمان
 ]7[گیرد.ها در ساختار سازمانی مورد استفاده قرار میعملکرد در عملیات

، واحدهاي هاي فرديهاي بزرگ تکنولوژي دانش در تخصصدر شرکت
هاي خبرگی یک ساختار براي ها پراکنده است. انجمنتجاري و موقعیت

 .]8[ هاي پراکنده هستندگذاري دانشاشتراك

  سواالت تحقیق-3

 ت تحقیق به صورت زیر در نظر گرفته شده اند:   سواال پژوهشدر این 
  موثرند؟ یخبرگ يها انجمن تیموفق بر یتیلووا چه با و یعوامل چه - 1
  است؟ کدام یخبرگ يها انجمن یابیارز جهت مناسب مدل - 2

 روش تحقیق-4

پژوهش حاضر، به لحاظ هدف، کاربردي، به لحاظ ماهیت پژوهش، 
ها، تحلیل است، زیرا عالوه بر توصیف متغیری توصیفی و از نوع پیمایش

هاي موفقیت انجمن بر میزانعوامل موثر ها نیز انجام شده و آماري آن
 ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.در مدیریت دانش سازيخبرگی

در چارچوب هدف اصلی پژوهش که بررسی و به کارگیري مدلی براي 
در  هاي دانش بنیانهاي خبرگی در شرکتارزیابی عوامل موفقیت انجمن
سازي شده در ایران، بررسی یک مورد پیادهیک محیط غیرقطعی است، 

هایی که از مدیریت دانش بعنوان ابزار موفقیت سازماناز جمله  گروه مپنا،
 از در این راستا بعنوان مطالعه موردي انتخاب شد.کنند، استفاده می
-هاي دانشو شرکت دانش تیریمد نهیزم در که یخبرگان و کارشناسان

 عیتوز پرسشنامه 30 مجموع در. استفاده شد اندداشته يکار سابقه بنیان
  .گرفت قرار لیتحل مورد و دیگرد عودت محقق به پرسشنامه 30 و دیگرد

 فازي مراتبی سلسله تحلیل روش1-4

 هايمدل ، 1970 يدهه در ساعتی توسط AHPروش  معرفی از پس
 از متدها این در. شد ارایه مختلف توسط محققان فازي AHP ازبسیاري 
 ازآن.  است شده استفاده ترکیبی صورت به مراتبی سلسله و فازي مفاهیم

 ترراحت کالمی صورت به هاقضاوت ارایه گیرندگانتصمیم براي کهجایی
 در فازي مفاهیم از استفاده لذا باشدمی قطعی بطور پاسخ یک ارایه از

عنوان  تحت روش 1996 سال در .است شده مهم بسیار هاگیريتصمیم
چانگ ارایه  نام به چینی محقق یک توسط "ايتوسعه تحلیل روش"
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  .هستند فازي مثلثی اعداد روش، این در استفاده مورد اعداد. گردید

 چندین از است ممکن زوجی مقایسات کسب در محققین همچنین
 تلفیق یکدیگر با باید هاآن کلیه نظرات که نمایند استفاده گیرندهتصمیم

 از هریک روش این در. است پایه آن بر نهایی گیريتصمیم و شده
 ایجاد زبانی عبارات کاربرد با را خویش زوجی مقایسات گیرندگانتصمیم

  M = (l,m,u) صورت به مثلثی فازي اعداد به را هاآن که کنندمی
 مقایسات ماتریس سطرهاي از یک هر براي سپس.  نماییممی تبدیل
 محاسبه زیر صورت به است، مثلثی عدد یک خود که Sk مقدار زوجی،

  :شودمی
푆 	 = ∑ 푀 × ∑ ∑ 푀                                         )١(  

j و سطر يشماره بیانگر  k که  و ها گزینه يدهنده نشان ترتیب به i و 
 بزرگی باید ،ها Sk  ي محاسبه از پس EA  روش در. هستند هاشاخص

 M1 = (l1,m1,u1) اگر کلی طور به. آورد دست به هم به نسبت را هاآن
 برM1 بزرگی يدرجه باشند، مثلثی فازي عدد دوM2 = (l2,m2,u2) و

M2 با که V= (M1 ≥ M2)  تعریف زیر صورت به شود،می داده نشان 
  :شودمی

푉	(푀 	≥ 푀 = 1																												푖푓							푀 	≥ 푀 	)
푉	(푀 	≥ 푀 = ℎ푔푡(푀 	 ∩	푀 )	푂푡ℎ푒푟푤푖푠푒												              )٢(    

ℎ푔푡(푀 ∩푀 ) = 	
( 	 ) ( 	 		)

                                       )٣(   

  همچین:

푉(푀 ≥ 푀 … . ,푀 ) = 푉(푀 ≥ 푀 ), … ,푉(푀 ≥ 푀 )       (۴) 

 از نیز دیگر مثلثی فازي عدد k از مثلثی فازي عدد یک بزرگی میزان
  :آیدمی دست به زیر يرابطه

푊`(푋 ) = 푀푖푛	{푉	(푆 	≥ 	 푆 	)}		푘 = 1,2, … . ,푛,			푘 ≠ 푖	       ٥( ) 

  :بود خواهد زیر صورت به هاشاخص وزن بردار بنابراین،

푊` = 푊`(푐 ),푊`(푐 ), … ,푊`(푐 )                                       (٦)             
  .است فازي AHPغیربهنجار ضرایب بردار همان که

  پژوهش پیشنهادي مدل  4-2

  مدل پیشنهادي در این پژوهش از سه مرحله و هشت گام
  تشکیل شده است.

 مرحله اول 
  هاگام اول) شناسایی عوامل تأثیرگذار بر موفقیت انجمن

  گام دوم) تهیه پرسشنامه اولیه با استفاده از تکنیک دلفی
  سنجی از خبرگان در تکمیل  پرسشنامهگام سوم) نظر

 مرحله دوم 
  چهارم) تهیه درخت نهایی و پرسشنامه نهاییگام  

  FAHPگام پنجم) استفاده از 
 گام ششم) امتیاز دهی معیارها و زیر معیارها

 مرحله سوم 
  بنديگام هفتم) طراحی و فرمول

 

  
  پژوهش پیشنهاديمدل ) : 1(شکل

  ها شناسائی معیارها و شاخص 4-3

 يهاانجمن تیموفق بر مؤثر يهامؤلفه و عوامل یبرخ نخست گام در
 يبرا سپس،. شدند ییشناسا ق،یتحق ينظر چارچوبی بررس با ، گیخبر
 یدلف کیتکن هیپا مفهوم اساس بر يانامهپرسش عوامل نیا لیتکم

 دیاسات و نظرانصاحب کارشناسان، از نفر 30 انیم و دیگرد یطراح
 یبررس با سرانجام،. شد عیتوز داشتند، تخصص نهیزماین  در که دانشگاه

 درخت ه،یاول نامهپرسش و نظرانصاحب و کارشناسان نظر و هادگاهید
 که طورهمان ي خبرگیهاانجمن تیموفق بر مؤثر عواملی مراتب سلسله

  آمده است، به دست آمد. )1( جدول در
 ها : عوامل موثر بر موفقیت انجمن) 1(جدول

 ندهیآ اندازهاي چشم بودن روشناستراتژي و اهداف(
، سبک رهبري، هدف گذاري، پشتیبانی و  سازمان

 یرقابت گاهیجا تیتقو و حفظ به توجهحمایت و 
 )سازمان

انی
انس

بع 
 منا

ی و
ریت

مدی
مل 

عوا
 

 

ر بر
موث

مل 
عوا

 
وفق

م
ی

 ت
من

انج
 يها 

برگ
خ

 ی
 

 تخصص ارشد، تیریمد تعهدکمیته مدیریت ارشد (
 )تیحما و سکیر تیریمد ارشد، تیریمد

 ذهنی و جسمی ، تجربه)مهارت و تخصص (توان 

 ي،زمانبند مناسب ياجرا ياستراتژ( رندهیگ میتصم میت
 )اجرا در مناسب

 اندازه و یسازمان یچابک تمرکز،ی (سازمان ساختار
مل  )سازمان

عوا زما
سا  نی

 1مرحله

 2مرحله 

 3مرحله 

گان
خبر

 
گان

خبر
 

گان
خبر

 

شناسایی عوامل 
 تایرگذار بر موفقیت

 

درخت نهایی و 
 پرسشنامه نهایی

 طراحی و فرمول بندي
 

تکنیک 
 دلفی

نظرسنجی 
 از خبرگان

FAHP 
 امتیاز چیدمان

هرمعیاردر    

نتایج و معرفی 
 هااولویت
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قانونی،  و دولتی عوامل ، سیاسی عواملمحیطی ( عوامل
 )رقبا و بازار ، تکنولوژي

 ،کاريریادگی ،زهی،اعتماد، انگ مشارکتی (سازمان فرهنگ
 وفرهنگ پژوهی دانش فرهنگ اشاعه بر تاکید ،یمیت

 )جامعه

 ي نوآوريها توجه به استراتژي

 و 
ري

ناو
ل ف

وام
ع

کی
وژی

کنول
ت

 

 ي (سخت افزاري ، نرم افزاري)فناور يها ساخت ریز

 قابلیت به روز شدن

 یآموزش يها برنامه

 ي اقتصادي)ها بیرونی(تورم،نرخ بهره و تحریمعوامل 

مل
عوا

 
 و 

الی
م

دي
صا

اقت
 

 الزم يا هیسرما و یمال منابع به یدسترس

 ي تامین مالیها روش

 اعطاي تسهیالت بانکی

  
در گام نخست معیارها و زیرمعیارهاي مطالعه شناسائی و انتخاب شد. 

ی، انسان منابع و یتیریمدعبارتند از: عوامل  اصلی مطالعه معیارهاي
ی و عوامل مالی و اقتصادي. براي هریک از کیتکنولوژ و يفناورسازمانی ، 

معیارهاي اصلی زیرمعیارهائی شناسائی شده است. ما در این تحقیق از 
خبرگان خواستیم تا پرسشنامه اي که براي سهولت پاسخگویی بصورت 

ند سپس این اعداد را شدند استفاده نمایگذاري میارزش 9تا 9/1اعداد  
  .طبق جدول زیر به اعداد فازي تبدیل نمودیم

  يفاز اعداد با یزبان يرهایمتغ اسیمق: ) 2( جدول
   فازي اعداد  اصطالح

 (1/9 ,1/9 ,1/9)  1/9 اهمیت بی نهایت کمتر

 (1/7 ,1/8 ,1/9)  1/8 اهمیت بسیار کمتر
1/7  (1/8, 1/7, 1/6) 

  (1/5 ,1/6 ,1/7)  1/6 اهمیت  کمتر
1/5  (1/6, 1/5, 1/4) 

  (1/3 ,1/4 ,1/5)  ¼ اهمیت نسبتاٌ کمتر
1/3  (1/4, 1/3, 1/2) 

  (1 ,1/2 ,1/3)  ½ اهمیت برابر
1  (1, 1, 1) 

  (3 ,2 ,1)  2 اهمیت نسبتاٌ بیشتر
3   

  (5 ,4 ,3)  4 اهمیت بیشتر
5   

  (7 ,6 ,5)  6 اهمیت بسیار بیشتر
7   

  (9 ,8 ,7)  8 بی نهایت بیشتر اهمیت
9   

  
  در مقایسات زوجی  اعمال اصلی بر روي اعداد مثلثی فازي   4-4   

 Lها را با هم جمع نموده (در این مرحله تمامی اعداد هم خانواده ماتریس

و بعد جمع کل هر ردیف را گرفته و  با هم ) ها Uبا هم و ها Mبا هم ، ها 

  نماییم.جا میرا با هم جابه ها uو Lنماییم و بعد جاي معکوس معکوس می
푀 + 푀 = (퐿 + 퐿 ,푚 + 푚 ,푈 +푈 ) )٧(                                 
 푀 = , , 																				푀 = ( , , )    )٨(                   
푀 × 푀 = (퐿 퐿 ,푚 푚 ,푈 푈 )																																									   )٩(           

یک عدد فازي مثلثی است و  امین عنصر (ارزش iبراي  Siمحاسبه مقدار  
i  وj ها ):ها و شاخصدهنده گزینهبه ترتیب نشان  

 푆 = ∑ 푀푖푗× ∑ ∑ 푀
−1
−
−

  )١٠(                                   

عرض بزرگترین نقطه  d نسبت به هم ها Siبدست آوردن درجه بزرگی   
اگر باشد آنگاه طبق جدول زیر نتایج مقایسه را  Usjو  Usi تالقی بین

  در جدول اصلی آورده ایم
푆 = 푙 ,푚 ,푢 		푆 = (푙 ,푚 ,푢 )               )١١(  
푉 = 푆 > 푆 = ℎ푔푡 푆 ∩ 푆 = 푈 (푑) =

1
0
	

	 ( 	 		)

푚 	> 푚
퐿 	> 푈
푂푡ℎ푒푟푤푖푠푒

   )١٢(  

عدد  kبدست آوردن میزان بزرگی یک عدد فازي مثلثی از مرحله بعد 
  فازي مثلثی دیگر:

V=(S> S1,S2,…,Sk)=V[(S>S1) and .. S> SK)] =min V(S> Si) for   i 
=1,2,…K    `d `(Ai) = min V(S> Si) for   i =1,2,3,..K )١٣(  

به شرح زیر(همان بردار ضریب  ها تعریف بردار وزن شاخص
  فازي): AHPغیربهنجار

W ` = (d ` (A1), d ` (A2),… d ` (An))T   )١٤(  

  فازي ، با نرمال نمودن اوزان غیربهنجار: AHPمحاسبه اوزان بهنجارشده 
W = (d (A`1), d (A `2),… d (A`n))T   )١٥(  
 

  معیارها الویت بندي 5-4
 با مصاحبه گذشته، تحقیقات و ايکتابخانه مطالعات از استفاده با ابتدا در

 در شاخصزیر 15 تعداد ، اصلی شاخص 4 تعداد مربوط منابع مطالعه و خبرگان
 هايانجمن موفقیت بر موثر سوم سطح در شاخصزیر 32 تعداد و دوم سطح

  . گردید استخراج خبرگی
  
  معیارهاي سطح اولبندي اولویت  4-5-1
ی، رتبه سوم سازمان عواملی، رتبه دوم : انسان منابع و یتیریمد عوامل : اول رتبه 
  ي.اقتصاد و یمال عواملی و رتبه چهارم : کیتکنولوژ و يفناور عوامل: 
  

  اول سطح يارهایمع يبندتیاولو: ) 3(جدول
  ضریب اهمیت  ها شاخص

 %26/52  یانسان منابع و یتیریمد عوامل

 %41/25  یسازمان عوامل

 %16/11  یکیتکنولوژ و يفناور عوامل

 %16/11  ياقتصاد و یمال عوامل

بندي معیارهاي سطح دوماولویت  2- 5- 4  
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و  1هاي موجود در معیارهاي سطح ي اولویتبندي کلی از کلیهیک جمع
  آمده است: )4(در جدول  2زیرمعیارهاي سطح 

 
  دوم سطح يارهایمع يبندتیاولو: ) 4( جدول

 ها گزینه
در  ها ضریب اهمیت گزینه

 ها شاخص

 %21/33 کمیته مدیریت ارشد

 %36/16 استراتژي و اهداف

 %35/1 مهارت و تخصص

 %35/1 تیم تصمیم گیرنده

 %98/16 ساختار سازمانی

 %98/6 عوامل محیطی

 %46/1 فرهنگ سازمانی

 %57/3 ي نوآوريها توجه به استراتژي

 %96/3 ي فناوري ها ساختزیر 

 %63/3 قابلیت به روز شدن

 %00/0 ي آموزشیها برنامه

 %70/4 عوامل بیرونی

 %00/0 دسترسی به منابع مالی و سرمایه اي 

 %46/6 ي تامین مالیها روش

 %00/0 اعطاي تسهیالت بانکی

 %00/100 جمع

  
 تیریمد تهیکم )4(جدول براساس شودمالحظه می که گونههمان
 اهداف و يو استراتژ %)98/16( یسازمان ساختار ،%)21/33(ارشد

 که.باشندیم گرفته قرار توجه مورد برتر رتبه سه بیترت به%) 36/16(
  .باشدیم یخبرگ يهات انجمنیموفق در یاصل يهاتولویا

  
سومبندي معیارهاي سطح اولویت 3- 5- 4  
   آورده شده است )5ي سطح سوم نیز در جدول (ها الویت بندي معیار   

  
  سوم سطح يارهایمع يبندتیاولو: ) 5( جدول

 ها گزینه
در  ها ضریب اهمیت گزینه

  ها شاخص
  %48/3  تعهد مدیریت ارشد

  %24/26  تخصص مدیریت ارشد
  %00/0  مدیریت ریسک

  %48/3  حمایت
  %19/14  روشن بودن چشم اندازهاي آینده سازمان

  %73/0  سبک رهبري

  %00/0  هدف گذاري
  %73/0  پشتیبانی و حمایت

  %71/0  توجه به حفظ و تقویت جایگاه رقابتی سازمان
  %35/0  توان ذهنی و جسمی

  %00/0  تجربه
  %67/0  استراتژي اجراي مناسب
  %67/0  زمانبندي مناسب در اجرا

  %93/13  تمرکز
  %05/3  چابکی سازمانی
  %00/0  اندازه سازمان
  %07/2  عوامل سیاسی

  %91/0  قانونی عوامل دولتی و
  %00/0  تکنولوژي

  %00/0  بازار
  %00/4  رقبا

  %59/0  مشارکت
  %09/0  اعتماد
  %09/0  انگیزه

  %09/0  یادگیري
  %00/0  کار تیمی

  %52/0  تاکید بر اشاعه فرهنگ دانش پژوهی
  %07/0  فرهنگ جامعه

  %57/3  ي نوآوريها توجه به استراتژي
  %96/3  سخت افزاري
  %00/0  نرم افزاري

  %63/3  قابلیت به روز شدن
  %00/0  ي آموزشیها برنامه

  %00/0  تورم
  %86/3  نرخ بهره

  %84/0  ي اقتصاديها تحریم
  %00/0  دسترسی به منابع مالی و سرمایه اي الزم

  %46/6  ي تامین مالیها روش
  %00/0  اعطاي تسهیالت بانکی

  00/100 

  
 روشن %،24/26کنید تخصص مدیریت ارشد با گونه که مشاهده میهمان
  %93/13با   تمرکزو  %19/14با  سازمان ندهیآ اندازهايچشم بودن

شناخته  مپنا گروه هاي خبرگی درهاي اصلی در موفقیت انجمناولویت



 هاي دانش بنیانهاي خبرگی در شرکتي مدل ارزیابی عوامل موفقیت انجمنارائهقلیان و همکار / شاه
 

 

58  

  شده است.

  گیرينتیجه- 5

 يهاانجمن تیموفقبر  موثر عوامل و ابعاد نکهیا از پس تحقیق این در
 اتیادب و نهیشیپ یبررس قیطر زا انیبندانش يهاشرکت در یخبرگ

 به راجع استاندارد يهاپرسشنامه لهیبوس شدند ییشناسا قیتحق یموضوع
 شاخص زیر سیزده تینها در و گرفت قرار یبررس مورد ،قیتحق يرهایمتغ

که در میان آنها  گردید تعیین گذارتاثیر هايشاخص زیر عنوان به ابتدایی
مدیریت ارشد داراي بیشترین تاثیر و عوامل سیاسی کمترین تاثیر را در تخصص 

بر عهده دارند  هاي دانش بنیان گروه مپناکتي خبرگی در شرها موفقیت انجمن
 ).2(شکل باشند می با توجه به اهمیت بصورت شکل زیر قابل مشاهده که
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ي تاثیرگذارها شاخص نمودار عنکبوتی ) :2(شکل 
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