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1395 آشض: پصیطـ، 1395 هْط: انالحیِ، 1395 تیط: زضیبفت بضیدت

 چکیده

ّبی ترههی زاًكگبُ قْیس ثْكتی اؾت. خبهؼِ آهبضی تحمیك  ؾبظی ًظبم هسیطیت زاًف زض هطوع آهَظـ ؾٌدی پیبزُ ّسف اظ اًدبم ایي تحمیك اهىبى

ی ترههی ّب یی ػَاهل هَثط ثط اؾتمطاض هسیطیت زاًف زض هطاوع آهَظـهٌظَض قٌبؾبقْیس ثْكتی اؾت. زض هطحلِ اٍل ثِّبی ترههی  هطوع آهَظـ

ّط  .ی ٍ ضّجطی ًْبیی قسًسػهٌبثغ اًؿبًی ٍ اؾتطات، فٌبٍضی اعالػبت، ای اًدبم قس ٍ پؽ تبییس ذجطگبى چْبض ػبهل فطٌّگ ؾبظهبًی هغبلؼبت وتبثربًِ

ِ زلیل لحبػ قسى تفبٍت زض ًظطات ذجطگبى پیطاهَى ؾَاالت ٍ ًعزیه ثَزى ًتبیح حبنل اظ زاز. ثعَض خساگبًِ ؾِ هؼیبض ضا هَضز اضظیبثی لطاض هیػبهل ثِ

، تحت هٌغك فبظی، ی ویفی ثِ همبزیط وویّب هٌظَض تجسیل همیبؼّبی ویفی اؾتفبزُ قس. ثِ ظ همیبؼزض پطؾكٌبهِ ا، پػٍّف ثِ قطایظ زًیبی ٍالؼی

گیطی چٌس هتغیطُ ثِ زلیل تبثیطگصاضی هتمبثل ػَاهل ٍ هؼیبضّب ی تهوینّب حلیل ًتبیح زض هیبى ضٍـاػساز فبظی هثلثی ثىبض گطفتِ قس. ثطای تدعیِ ٍ ت

اضظیبثی ٍضؼیت هَخَز هطوع ، اؾتفبزُ قس. زض گبم آذط خْت اهىبى ؾٌدی اؾتمطاض هسیطیت زاًف (FANP)ای فبظی ضٍی یىسیگط اظ ضٍـ تحلیل قجىِ

ی ّب فٌبٍضی اعالػبت ٍ زض آذط فطٌّگ ؾبظهبًی ثِ تطتیت ًمبط لَت ٍ ضؼف هطوع آهَظـ، ضّجطی، ٌبثغ اًؿبًیوِ ًتبیح حبوی اظ آى ثَز وِ ه اًدبم قس

 ترههی قْیس ثْكتی ثطای اخطای هسیطیت زاًف اؾت.

 ای فبظی، تىٌیه تحلیل قجىِّبی ترههی هطوع آهَظـ، : اؾتمطاض ًظبم هسیطیت زاًفکلیدی واژگان

 مقدمٍ-1

ّب ایدبز ًوبیس ظیطا هٌابثغ  ت ضلبثتی پبیساض ثطای ؾبظهبىتَاًس هعیزاًف هی

ّب ثؿیبض هكىل اؾت. اًس ٍ تملیس آىزاًف اظ هٌظط زضن اختوبػی پیچیسُ

ّاب ضا فاطاّن وٌاس.    تَاًس لبثلیت تغییط ؾابظهبى ػٌَاى یه ول هی زاًف ثِ

ّب ثبیس تالـ وٌٌس تب تدطثیبت یبزگیطی ذاَز ضا خْات ذلاك یاب     ؾبظهبى

وابض  ِ ثا ، وٌاس ًكی وِ هسیطیت ضلبثتی ثبلفؼل یب ثبلمَُ ایدبز های تَؾؼِ زا

 [.1گیطًس]

قَز وِ اظ ثیي ضفتي ٍ تلفبت زاًف ثِ ووتاطیي  هسیطیت زاًف هَخت هی

اذص ٍ ؾبظهبًسّی ًكسُ ثبقس زیط یب ظٍز ، همساض ثطؾس. زاًكی وِ قٌبؾبیی

ت ثِ فطاهَقی ؾپطزُ ذَاّس قس یب ثِ عطیك زیگاطی اظ ثایي ذَاّاس ضفا    

، اذص ًكسُ ثبقس، ضوي آًىِ اگط زاًكی وِ ًعز وبضوٌبى یه ؾبظهبى اؾت

قاَز.  ؾطهبیِ زاًف ؾبظهبى زچابض ًمهابى های   ، ّب اظ ؾبظهبىثب ذطٍج آى

ِ ، 1هسیطیت زاًف ثب اؾتفبزُ ٍ ثىبضگیطی زٍثبضُ زاًف ّاب  اظ ثؿیبضی ّعیٌا

ِ وٌاس زض ًتی آیس خلاَگیطی های  ٍخَز هی وِ زض ًتیدِ زٍثبضُ وبضی ثِ ، دا

ّب ثب ًیبظّابی  ّعیٌِ هكبٍضُ ٍ هیعاى ػسم تغجیك آى، ّبظهبى اخطای پطٍغُ

                                                           
1. Knowledge reusing 

*fkianian@gmail.com 

 [.5یبثس]ؾبظهبى وبّف هی

قَز حدن ثبالی اعالػبتی وِ ّط ضٍظ ثِ ؾابظهبى  هسیطیت زاًف ثبػث هی

ِ ضؾس ٍ هیهی گیاطی ٍ تَلیاس   تَاًس هَخت آلَزگی اعالػبت ٍ ػسم ًتیدا

ة قسُ ٍ ثِ ؾاَی  اًترب، ًیبظ فطزپطزاظـ قسُ ٍ زاًف هَضز ، زاًف قَز

 [.6اٍ ّسایت قَز]

ّوچٌیي ایدبز ًظبم هسیطیت زاًف وِ زض آى وبضوٌبى ٍ پطؾاٌل فطنات   

هَخجابت اضضابی ضٍحای آًابى ضا     ، یبزگیطی ٍ اضتمبی ػلوی زاقتِ ثبقاٌس 

ضٍ هسیطیت ّب ضا افعایف ذَاّس زاز. اظ ایيفطاّن آٍضزُ ٍ ضضبیت قغلی آى

ؾابظی ٍ  ظ ذَز زاًف هحؿَة هی قاَز ٍ پیابزُ  ط اای هْوتهمَلِ، زاًف

 [.4اؾتمطاض آى زض ؾبظهبى اظ ضطٍضیبت لطى حبضط اؾت]

ذهاَل  هٌظَض وبضثطز ؾیؿتوی ًَیي ثِ ّب ثِثطضؾی ثؿتطّب ٍ ظیطؾبذت

ّابی اًؿابًی اظ ایاي لحابػ     ثب تَخِ ثِ هبّیت اختوبػی ٍ پیچیاسگی ؾابظهبى  

ویت زاضز وِ اؾتفبزُ اظ هاسل  هطثاَط ثاِ ضٍیىطزّابی ًاَیي      ّابی تدطثای  ّا

ّاب  هسیطیت ثسٍى تَخِ ثِ آهبزُ ثَزى ثؿتطّب ٍ ثطضؾی ًمبط لَت ٍ ضاؼف آى 

قَز. ایي هَضَع هحمك ضا ثط آى زاقت تاب  غبلجبً ثب قىؿت ٍ ًبوبهی هَاخِ هی

ی ترههای زاًكاگبُ قاْیس    ّب وِ هطوع آهَظـ ثِ ثطضؾی ایي هؿئلِ ثپطزاظز

 [.2]ثب چِ هؿبئلی هَاخِ اؾت ثْكتی
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 پژيَشپیشیىٍ-2

( ػَاهل هَثط ثط اؾتمطاض هسیطیت زاًف اظ زیسگبُ هسیطاى 1387وطیوی )

ّب ٍ هطاوع آهَظـ ػبلی ضا زض اؾتبى هطوعی هَضز ثطضؾی آهَظقی زاًكگبُ

تَنیفی ثَزُ ٍ ثب ّسف ثطضؾی  -ایي تحمیك اظ ًَع پیوبیكیلطاض زاز. 

ًیطٍی ، فٌبٍضی اعالػبت، اؾتمطاض ػَاهل هسیطیت زاًف )یبزگیطی ؾبظهبًی

ّب ٍ هطاوع فطٌّگ ؾبظهبًی( اظ زیسگبُ هسیطاى آهَظقی زاًكگبُ، اًؿبًی

آهَظـ ػبلی زض اؾتبى هطوعی هغطح گطزیس. خبهؼِ آهبضی ایي تحمیك 

، ولیِ هسیطاى آهَظقی ایي هطوع ضا تكىیل زاز. اثعاض گطزآٍضی اعالػبت

پبیبیی پطؾكٌبهِ ضا  ،% ضطیت آلفبی وطًٍجبخ87همساض ، پطؾكٌبهِ ثَز

زّس وِ فٌبٍضی ّبی ایي تحمیك ًكبى هیهَضز تبییس لطاض زاز. یبفتِ

اعالػبت ػبهل هَثطی ثط اؾتمطاض هسیطیت زاًف اؾت ٍ ؾِ ػبهل زیگط 

 اًس.تبثیط چٌساًی ثط اؾتمطاض هسیطیت زاًف ًساقتِ

 ؾبظی هسیطیت زاًف زض زاًكگبُ انفْبى ضا هَضز ( پیبز1388ُالْی ) فتح

 ّبیؾٌدی لطاض زاز. زض ایي تحمیك ثِ ثطضؾی هیعاى آهبزگی ظیطؾبذتاهىبى

، هل اًؿبًیی هسیطیت زاًف )فطٌّگ ٍ ػَاؾبظی ؾبهبًِاؾبؾی پیبزُ

 ؾبذت فٌی( زض زاًكگبُ انفْبى پطزاذتِ قسُ اؾت.ظیط، ؾبذتبض ٍ فطایٌس

ی تَنیفی ثَزُ ٍ خبهؼِ آهبضی ایي تحمیك ضا اػضب-ضٍـ تحمیك پیوبیكی

اخطای  اًسضوبض زؾت 86-84ّبی ّیبت ػلوی زاًكگبُ انفْبى وِ عی ؾبل

ػلت هحسٍزیت تؼساز اػضبی  اًس تكىیل زازُ. ثِّبی پػٍّكی ثَزُعطح

ػٌَاى خبهؼِ ًوًَِ زض ًظط گطفتِ قسًس.  ّب ثِتوبهی آى، خبهؼِ تحمیك

مك ی اضائِ قسُ تَؾظ هحاعالػبت هَضز ًیبظ ایي عطح اظ عطیك پطؾكٌبهِ

 ّبیآٍضی گطزیس ٍ ؾَاالت ایي پطؾكٌبهِ ثب الگَ ثطزاضی اظ پطؾكٌبهِخوغ

هكبثِ ذبضخی ٍ ثطضؾی هتَى هسیطیت زاًف عطاحی گطزیس. ضٍایی 

پطؾكٌبهِ اظ ًَع ضٍایی نَضی ٍ هحتَایی ثَزُ ٍ پبیبیی آى ثب اؾتفبزُ اظ 

 حبوی اظ آى، تحلیل ًتبیح حبنل گطزیس.ضطیت آلفبی وطًٍجبخ هحبؾجِ 

لفِ زاقت وِ زاًكگبُ زض ثؼس فطٌّگ اظ آهبزگی ثیكتطی ًؿجت ثِ زٍ هَ

ؾبظی بزُثطای پی "ظیطؾبذت فٌبٍضی اعالػبت"ٍ  "ؾبذتبض ٍ فطایٌسّب"

 ثبقس.هسیطیت زاًف ثطذَضزاض هی

پؽ اظ قٌبؾبیی ػَاهل تَاًوٌسؾبظ هسیطیت  یزض پػٍّك( 1388ػجبؾی )

ػَاهل ٍ ، سیطیت زاًفؾبظی هپیبزُ ی آهبزگیّب زاًف ٍ ًیع هسل

هسیطیت زاًف زض ّط  ؾبظیظیبثی آهبزگی ؾبظهبًی ثطای پیبزُی اضّب هؼیبض

 ّب ؾپؽ ایي ػَاهل ٍ هؼیبض، ًوَززٍ ظهیٌِ فطزی ٍ ؾبظهبًی اؾترطاج 

ثطای اضظیبثی آهبزگی زاًكگبُ تْطاى زض هؼطو اظْبضًظط نبحجٌظطاى ایي 

تبئیس قسُ هحبؾجِ گطزیس. زض گطفت ٍ ٍظى ػَاهل ٍ هؼیبضّبی  لطاض زاًكگبُ

 ّبیؾبظی هسیطیت زاًف ثب هؼیبضتْطاى ثطای پیبزُ ًْبیت آهبزگی زاًكگبُ

، «ظیطؾبذت فٌبٍضی اعالػبت» ،«ؾبذتبض ؾبظهبًی»، «فطٌّگ ؾبظهبًی»

ٍ  هَضز اضظیبثی لطاض گطفت« ًیطٍی اًؿبًی» ٍ« اؾتطاتػی ٍ ضّجطی»

 .قس ثطاؾبؼ ٍضؼیت آهبزگی آى پیكٌْبزاتی اضائِ

وكَض ضا زض  فَالز نٌؼت زض زاًف هسیطیت ( اؾتمطاض1384اثعاضی )

قطوت شٍة آّي انفْبى هَضز هغبلؼِ لطاض زاز. ضٍـ تحمیك اؾتفبزُ 

تَنیفی اظ ًَع پیوبیكی ٍ اظ قبذِ هیساًی ثَزُ اؾت. خبهؼِ آهبضی ، قسُ

ایي پػٍّف قبهل وبضوٌبى زاضای هسضن تحهیلی وبضقٌبؾی ٍ 

ثبقس. زض ایي پػٍّف ًفط هی 1200ّب اؾت وِ تؼساز آىاضقس وبضقٌبؾی

زض قطوت فَق اظ  اؾتمطاض هسیطیت زاًف "ّبی فٌی ٍ ػلویظیطؾبذت"

، "ؾبظهبًسّی زاًف"، "آٍضی شذیطُ اعالػبتخوغ"عطیك هتیغطّبی

هَضز ، "اؾتفبزُ اظ زاًف"ٍ  "پبالیف زائوی زاًف هَخَز"، تَظیغ زاًف"

زؾت آهسُ ًكبى زاز وِ زض قطوت ؾْبهی ًِتبیح ثثطضؾی لطاض گطفت. 

ّبی خْت اؾتمطاض هسیطیت زاًف ووتط اظ ولیۀ ظهیٌِ، شٍة آّي انفْبى

 ؾغح هتَؾظ ٍخَز زاقتِ اؾت. 

ّبی ثرف ذسهبت زض تحمیمی وِ زض ؾبظهبى (2005) 1وَئیي ٍ زیگطاى

وكَض هبلعی اًدبم قسُ اؾت فبوتَضّبی آهبزگی اؾتمطاض هسیطیت زاًف ٍ 

ؾبظی هسیطیت زاًف ثِ یه نَضت یىؿبى ضّبی هَفمیت پیبزُفبوتَ

 ثبقٌس:اًس. ایي فبوتَضّب قبهل هَاضز ظیط هیاضظیبثی قسُ

ّب ؾبذتبض ٍ قىل ؾبظهبًی وِ قبهل هتغیطّبیی اظ خولِ اؾتطاتػی -1

...  فْن هفبّین هسیطیت زاًف ٍ، ّبی هسیطیت زاًفؾیؿتن، هسیطیت زاًف

 ثبقس. هی

ٍ زیسگبّبی هسیطیت زاًف وِ قبهل آگبّی ًؿجت ثِ ّب تىٌیه -2

ثٌسی زؾتِ، گصاضی زاًففطٌّگ ثِ اقتطان، هسیطیت زاًف ٍ هٌبفغ آى

 ثبقس.زاًف ٍ ... هی

 ّبیهْبضت، ّبی هسیطیت زاًف وِ قبهل پطؾٌل اذتهبل یبفتِهحطن -3

 ثبقس.تؼْس هسیطیت اضقس ٍ ... هی، وبضی

ؾبذتبض قجىِ ٍ ... ، تن هسیطیت زاًفهٌبثغ تىٌَلَغی وِ قبهل ؾیؿ -4

 ثبقس.هی

ريشتحقیق-3

ٍ اظ ًظاط   ّب اظ ًاَع هیاساًی اؾات   تحمیك اظ ًظط ضٍـ گطزآٍضی زازُ ایي

وبض گطفتِ ذَاّس ِ ّبی آى زض ظهیٌِ ذبنی ثّسف ثب تَخِ ثِ ایٌىِ یبفتِ

ِ    ، قس هطواع  ، اظ ًَع تحمیمبت وبضثطزی اؾت. ّوچٌیي ثاب تَخاِ ثاِ ایٌىا

ثطضؾای لاطاض گطفتاِ    زاًكگبُ قْیس ثْكتی خْات  بی ترههی ّ آهَظـ

.ثبقسهی ثٌبثطایي یه هغبلؼِ هَضزی، اؾت

جامعٍآماریيومًوٍآماری-4

ػلوی پطزیؽ فٌی  خبهؼِ آهبضی تحمیك حبضط قبهل ولیِ اػضب ّیبت

هٌظَض قٌبؾبیی ٍ تؼییي هؼیبضّبی ؾپَض اؾت ثِهٌْسؾی قْیس ػجب

اظ  ّب هؼیبض ثٌسی ػَاهل ٍبى ٍ ثطای اٍلَیتًفط اظ ذجطگ 10تحمیك اظ 

تؼسازی اظ ذجطگبى خْت تىویل پطؾكٌبهِ اؾتفبزُ ذَاّس قس تؼساز 

ضبی ّیبت ػلوی ثهَضت تهبزفی ذجطگبى زض ّط زاًكىسُ هتٌبؾت ثب اػ

 ای اًتربة ذَاّس قس.عجمِ

 

                                                           
1-Queen et al. 
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َاريشتجشیٍيتحلیلدادٌ-5

زض فضبی فبظی ثطای  ایزض ایي پػٍّف اظ ضٍـ فطایٌس تحلیل قجىِ

تؼییي اٍظاى هؼیبضّب ٍ ػَاهل انلی هسل اؾتفبزُ قسُ اؾت. ضٍـ فبظی 

ثبقس. ؾپؽ ثب اؾتفبزُ اظ چبًگ هیای  هتس تحلیل تَؾؼِ، هَضز اؾتفبزُ

زؾت آهسُ ِفبظی ٍ ًوطات ثای  زؾت آهسُ اظ فطایٌس تحلیل قجىِِاٍظاى ث

قسُ اؾت. ثطای اًدبم  ثٌسی هؼیبضّبثطای ظیطهؼیبضّب السام ثِ ضتجِ

 وبض گطفتِ قسُ اؾت.ِث Excelًطم افعاض  FANPهحبؾجبت 

FANPتعییهايسانعًامليمعیارَابااستفادٌاستکىیک-6

ّبی  زض هَالؼی وِ ٍاثؿتگی ثیي هؼیبضّبی اًتربة گعیٌِ FANPضٍـ 

ِ ث FANPعَضیىِ ِثبقس. ث ثؿیبض هٌبؾت هی، ثؿیبض ظیبز اؾت، هوىي

زض ایي ضٍـ هبتطیؽ . ًوبیس تؼییي هی ٍاثظ ثیي هؼیبضّب ضاؾبزگی ض

همبیؿبت ظٍخی ثیي هؼیبضّبی ّط ؾغط ثب اؾتفبزُ اظ اػساز فبظی هثلثی 

همبزیط پبضاهتطّب زض لبلت اػساز فبظی هثلثی ثسؾت  ٍگطزز  تىویل هی

 گطزًس. نَضت فبظی هحبؾجِ هیِ آیٌس ٍ ث هی

تَاًس  هی)ذجطُ(  گیطًسُ فطز تهوین، )هؼیبضّب( ّب زض همبیؿِ ظٍخی گعیٌِ

وبض ثجطز. ِ ّب ث هٌظَض تؼییي زضخِ اضخحیت گعیٌِاػساز فبظی هثلثی ضا ثِ

ؾبػتی خْت  1-9عیف ، گًَِ وِ زض لؿوت لجلی قطح زازُ قس ّوبى

قَز. گطچِ ایي عیف گؿؿتِ  وبضگطفتِ هیِ ث ANPهمبیؿبت ظٍخی زض 

اهب ایي عیف ػسم ، ؾتزاض اضاظ ؾَْلت ٍ ؾبزگی ثؿیبض ذَثی ثطذَ

اعویٌبى ٍ اثْبهبت هطثَط ثِ ازضان ٍ لضبٍت یه فطز ضا ًؿجت ثِ زضخِ 

گیطًسُ زض همبیؿِ  ػجبضت زیگط فطز تهوینگیطز. ثِ ثط ًوی اضخحیت زض

ػٌَاى هیعاى ّب هوىي اؾت ًتَاًس ػسز هؼیٌی ضا ثِ ثطذی اظ گعیٌِ

ضا تبیی  9-1بظی ِ ّویي زلیل اؾت وِ یه عیف فثاضخحیت ثیبى ًوبیس. 

وبض ثطز. ِ ث 1-9تَاى ثطای اػساز فبظی هثلثی ثِ خبی عیف هٌغمی هی

ثِ تطتیت ( 9، 7، 5، 3، 1)، قَز همبیؿِ هی j ثب هؼیبض i ٌّگبهی وِ هؼیبض

 i اضخحیت ون، ًكبى زٌّسُ تطخیحبت ثطاثط ثیي هؼیبضّبی همبیؿِ قسُ

تط ٍ  لی لَیاضخحیت ذی، j ًؿجت ثِ i تط اضخحیت لَی، j ًؿجت ثِ

 .ثبقس هی j ًؿجت ثِ i اضخحیت هغلك

 نَضت ظیط اؾت:ِثای  ی حل فطایٌس تحلیل قجىِّب گبم

 مساله هدف به توجه با معیارها زوجی مقایسه W1محاسبه  6-1

 لطاض اؾتفبزُ هَضز هسل ّبی گعیٌِ همبیؿِ ثطای وِ هؼیبضّبیی اظ یه ّط

 ٍالغ زض .ثبقٌس هؿبلِ هی ّسف ثِ ًؿجت هتفبٍتی اّویت زاضای گیطًسهی

 ثب اٍل هطحلِ زض ًساضًس. یىؿبًی ٍظى هؿبلِ ّسف ثطای هؼیبضّب ّوِ

 ثِ ًؿجت هؼیبضّب اظ یه ّط اّویت، ثِ ّسف ًؿجت هؼیبضّب ظٍخی همبیؿِ

 ظٍخی همبیؿِ هبتطیؽ تكىیل اظ قَز. پؽهی هكرم هؿبلِ ّسف

 ًؿجت هؼیبض ّط ٍظى، ٌّسؾی هیبًگیي هحبؾجِ ثب ّسف ًؿجت ثِ هؼیبضّب

 .(W1)قس  ذَاّس هحبؾجِ هؿبلِ ّسف ثِ

زض  .وٌین وِ ثیي ػَاهل انلی ّیچگًَِ ٍاثؿتگی ٍخَز ًساضزفطو هی

ّبی ػبهل انلی اظ هبتطیؽ 4اّویت ًؿجی  ایي گبم ثطای ثِ زؾت آٍضزى

اًس ٍ  همبیؿبت ظٍخی ثرف اٍل پطؾكٌبهِ وِ تَؾظ ذجطگبى تىویل قسُ

اؾتفبزُ قسُ اؾت. ًؿجت  (C.R< 0.1)ُ آظهَى ًبؾبظگبضی ضا گصضاًس

آیس ٍ چَى ًؿجت فَق  زؾت هیِ ث 0041/0ًبؾبظگبضی هبتطیؽ ثطاثط 

ثبقس ثٌبثطایي هبتطیؽ همبیؿبت ظٍخی فَق اظ  هی 01/0وَچىتط اظ 

 ؾبظگبضی ذَثی ثطذَضزاض اؾت.

 : ماتریس مقایسات زيجی ي ايزان چُار عامل اصلی(1جديل )

 W1 استراتژی ي رَبری مىابع اوساوی ايری اطالعاتفى فرَىگ سازماوی عًامل

فرَىگ 

 سازماوی
1 1 1 1.8716 2.2948 2.7067 1.4981 1.9308 2.3496 1.0731 1.4479 1.8564 0.38986 

فىايری 

 اطالعات
0.3695 0.4358 0.5343 1 1 1 0.9716 1.1746 1.4491 1.1044 1.4218 1.764 0.21404 

مىابع 

 اوساوی
0.4256 0.5179 0.6675 0.6901 0.8513 1.0292 1 1 1 1.3814 1.7877 2.2736 0.25185 

استراتژی 

 ي رَبری
0.5387 0.6906 0.9319 0.5669 0.7034 0.9054 0.4398 0.5594 0.7239 1 1 1 0.14425 

 
 معیار هر به توجه با معیارها بین زوجی مقایسه، W2محاسبه  6-2

 لاطاض  اؾتفبزُ هَضز ّب گعیٌِ همبیؿِ ثطای وِ هؼیبضّبیی، هَاضز ثیكتط زض

 ثاط  هؼیبضّب زض ٍالغ .ثبقٌسهی یىسیگط ثب زضًٍی ٍاثؿتگی زاضای گیطًسهی

 ثاط  طاتبثیا ثای  آًْاب  اظ یاه  ّاط  وابّف  یاب  افعایف ٍ زاضًس تبثیط یىسیگط

  طاّ ثِ تَخِ ثب باهؼیبضّ هطحلِ اّویت ایي زض .ثبقسًوی زیگط هؼیبضّبی

 ثایي  زضًٍای  ٍاثؿتگی ثِ تَخِ ثب هؼیبضّب ویتاّ .قَزهی هحبؾجِ هؼیبض

 .ذَاّس قس هحبؾجِ هؼیبضّب

ِ  هؼیبض ّط ثِ ًؿجت هؼیبضّب ولیِ ِ  عاَض ثا ِ  خساگبًا  ٍظى ٍ قاسُ  همبیؿا

 ٌّسؾای  هیبًگیي ووه ضٍـ ثب ظٍخی همبیؿِ هبتطیؽ ّط ثطای هؼیبضّب

ِ  هؼیبضّاب  ثاطای  آهاسُ  ثسؾت اٍظاى ًْبیت قس. زض ذَاّس هحبؾجِ  اظ وا

  W2ثِ ّط هؼیبض ثسؾت آهسُ زض هبتطیؽ  ًؿجت هؼیبضّب ظٍخی همبیؿبت
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ًكبى زٌّسُ هابتطیؽ اٍظاى هؼیبضّاب ًؿاجت ثاِ      W2لطاض ذَاّس گطفت. 

 هؼیبضّب هی ثبقس.

ّاط  ، وٌین وِ ثایي هؼیبضّاب ّیچگًَاِ ٍاثؿاتگی ٍخاَز ًاساضز      فطو هی

، هدوَػِ اظ هؼیبضّب ثب تَخِ ثاِ ػابهلف همبیؿاِ قاسُ ٍ ایاي همبیؿابت      

زٌّس. ًتبیح اًدبم همبیؿبت زض خسٍل ضا تكىیل هی  W2ّبی ؾتًَیثطزاض

  قَز.  ( هكبّسُ هی5(  تب )2)

ثِ تطتیت ثطاثاط    OC  ،IT ،HR  ٍSLّبی ًؿجت ًبؾبظگبضی زض هبتطیؽ

ثَزُ ٍ ثاِ ػلات ایٌىاِ ایاي      0198/0ٍ  0051/0، 0068/00، 0062/0ثب 

ؾابظگبضی ذاَثی    ّاب اظ  ایاي هابتطیؽ  ، ثبقاس  هی 1/0ّب وَچىتط اظ  ًؿجت

 ثطذَضزاض اؾت.

 

 ی مقایسات زيجی ي ايزان وسبی فرَىگ سازماویَا ماتریس: (2جديل)

 W2 خالقیت ي وًآيری تسُیم داوص اعتماد فرَىگ سازماوی

 0.4239 1.9784 1.634 1.3026 1.837 1.4368 1.1044 1 1 1 اعتماد

 0.4239 2.4201 1.9184 1.4538 1 1 1 0.9054 0.696 0.5444 تسُیم داوص

 0.1521 1 1 1 0.6878 0.5213 0.4132 0.7677 0.612 0.5055 خالقیت ي وًآيری

 

 

 ی مقایسات زيجی ي ايزان وسبی فىايری اطالعاتَا ماتریس: (3جديل)

 W2 تی ذخیرٌ ي بازیابی اطالعاَا فىايری ی ارتباطات داوصَا يجًد فىايری سادٌ يقابل استفادٌ بًدن فىايری فىايری اطالعات

سادٌ يقابل استفادٌ 

 بًدن فىايری
1 1 1 1.6967 2.1324 2.5521 1.2873 1.5121 1.7862 0.4773 

ی َا يجًد فىايری

 ارتباطات داوص
0.3918 0.469 0.5893 1 1 1 1.1548 1.4614 1.8587 0.1766 

ی ذخیرٌ ي َا فىايری

 بازیابی اطالعات
0.5598 0.6613 0.7767 0.538 0.6843 0.8659 1 1 1 0.3460 

 

 

 ی مقایسات زيجی ي ايزان وسبی مىابع اوساویَا ماتریس: ( 4جديل)

 مىابع اوساوی
سًُلت مدیریت  قابل درک بًدن ي

 داوص
 W2 اوتظار مسایای ضغلی درک مفاَیم مدیریت داوص

قابل درک بًدن 

 يسًُلت مدیریت داوص
1 1 1 1.4479 1.8089 2.1833 0.9976 1.1822 1.4562 0.5144 

درک مفاَیم مدیریت 

 داوص
0.458 0.5528 0.6906 1 1 1 1.134 1.2442 1.5715 0.3343 

 0.1512 1 1 1 0.8819 0.8037 0.6363 1.0024 0.8459 0.6867 اوتظار مسایای ضغلی
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 ی مقایسات زيجی ي ايزان وسبی استراتژی ي رَبریَا ماتریس: (5جديل)

 W2 ی پاداشَا سیاست ردگرا بًدن مدیرانعملک حمایت مدیریت ارضد استراتژی ي رَبری

 0.7968 2.4152 1.9977 1.6102 3.0344 2.5181 1.9905 1 1 1 حمایت مدیریت ارضد

 0.2031 2.2931 1.876 1.4867 1 1 1 0.5024 0.3971 0.3296 عملکردگرا بًدن مدیران

 0 1 1 1 0.6727 0.533 0.4361 0.621 0.5006 0.414 ی پاداشَا سیاست



 معیارها به توجه با ها گسینه بین زوجی مقایسه، W3محاسبه  6-3
 ثب، ًساضز ٍخَز ّب گعیٌِ ثیي زضًٍی ٍاثؿتگی ایٌىِ فطو ثب هطحلِ ایي زض

 ّب گعیٌِ اظ ّطیه ٍظى، هؼیبضّب اظ یه ّط ثِ ًؿجت ّبگعیٌِ ظٍخی همبیؿِ

 ِهؿبل هؼیبض ّط ثِ ًؿجت هسل یّب گعیٌِ .قَز هی هكرم، هؼیبضّب ثطای

 ّط ثِ ًؿجت ّب گعیٌِ اّویت تؼییي ثطای، ثبقسهی ای ٍیػُ اّویت زاضای

 پؽ .قس ذَاّس همبیؿِ هؼیبض ّط ثِ ًؿجت خساگبًِ عَضثِ ّب گعیٌِ، هؼیبض

 ، بضاهؼی ّط ثِ ًؿجت ّب گعیٌِ ظٍخی همبیؿبت هبتطیؽ تكىیل اظ

ٌّسؾی هحبؾجِ  هیبًگیي ضٍـ ووه ثب هبتطیؽ ّط ّبی گعیٌِ ٍظى

قس. هبتطیؽ ٍاثؿتگی زضًٍی ثیي ّط ػبهل ثب تَخِ ثِ ػَاهل زیگط ذَاّس 

  W3هحبؾجِ  ثطزاضّبی ؾتًَی هٌظَضقَز. زض ایي هطحلِ ثِ هحب ؾجِ هی

 قَز. اؾتفبزُ هی  FANPاظ ضٍـ

ّبی همبیؿبت ظٍخی ثرف زٍم پطؾكٌبهِ وِ  ًتبیح حبنل اظ هبتطیؽ

ضٍـ هیبًگیي تَؾظ ًوًَِ آهبضی تىویل قسُ ثَزًس ثب اؾتفبزُ اظ 

  ( آٍضزُ قسُ اؾت 9ٍ( تب )6ٌّسؾی ازغبم قسُ ٍ ذالنِ آًْب زض خساٍل )

، 0144/0، 0131/0ّبی ظیط ثِ تطتیت  ًؿجت ًبؾبظگبضی زض هبتطیؽ

 1/0ّب وَچىتط اظ  ػلت ایٌىِ ایي ًؿجتثبقٌس ٍ ثِ هی 0217/0ٍ  0138/0

ذَضزاضًس. زض ّبی فَق اظ ًبؾبظگبضی ذَثی ثط ثٌبثطایي هبتطیؽ، ثبقٌسهی

( ًكبى زازُ قسُ 9( تب )6تكىیل قسُ وِ زض خساٍل )  W3ًْبیت هبتطیت 

 اؾت.

ای چبًگ اظ ثب اؾتفبزُ اظ هسل تَؾؼِ ّب ثطای هحبؾجِ اٍظاى ػَاهل ٍ هؼیبض

 ( اؾتفبزُ قسُ اؾت.1ضاثغِ )

 (                                                 1ضاثغِ )

  

ًَیؿی نَضت گطفتِ زض طح زازُ قسُ زض ثبال تَؾظ ثطًبهِالجتِ هطاحل ق

قَز وِ ًوبیی اظ ذطٍخی ایي ػولیبت زض قىل اًدبم هی Excelافعاض ًطم

 ( اضائِ قسُ اؾت.1)

 (: ومایی از خريجی بروامٍ وًضتٍ ضدٌ در اکسل1ضکل )
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 ًامل دیگرماتریس يابستگی دريوی بیه معیارَای فرَىگ سازماوی باتًجٍ بٍ ع: (6جديل )

 W3 استراتژی ي رَبری مىابع اوساوی فىايری اطالعات فرَىگ سازماوی

 0.3836 2.3496 1.9308 1.4981 2.7067 2.2948 1.8716 1 1 1 فىايری اطالعات

 0.2137 1.4491 1.1746 0.9716 1 1 1 0.5343 0.4358 0.3695 مىابع اوساوی

 0.4028 1 1 1 1.0292 0.8513 0.6901 0.6675 0.5179 0.4256 استراتژی ي رَبری

 

 ماتریس يابستگی دريوی بیه معیارَای فىايری اطالعات باتًجٍ بٍ عًامل دیگر: (7) جديل

 W3 استراتژی ي رَبری مىابع اوساوی فرَىگ سازماوی فىايری اطالعات

 0.3358 1.9784 1.634 1.3026 1.837 1.4368 1.1044 1 1 1 فرَىگ سازماوی

 0.3358 2.4201 1.9184 1.4538 1 1 1 0.9054 0.696 0.5444 مىابع اوساوی

 0.3284 1 1 1 0.6878 0.5213 0.4132 0.7677 0.612 0.5055 استراتژی ي رَبری

 

 ماتریس يابستگی دريوی بیه معیارَای مىابع اوساوی باتًجٍ بٍ عًامل دیگر: (8) جديل

 W3 ي رَبریاستراتژی  فىايری اطالعات فرَىگ سازماوی مىابع اوساوی

 0.4306 1.7863 1.5121 1.2873 2.5522 2.1324 1.6967 1 1 1 فرَىگ سازماوی

 0.1593 1.8587 1.4614 1.1548 1 1 1 0.5894 0.469 0.3918 فىايری اطالعات

 0.4100 1 1 1 0.8659 0.6843 0.538 0.7768 0.6613 0.5598 استراتژی ي رَبری

 

 استراتژی ي رَبری باتًجٍ بٍ عًامل دیگر معیارَایبیه ماتریس يابستگی دريوی : (9) جديل

 W3 مىابع اوساوی فىايری اطالعات فرَىگ سازماوی استراتژی ي رَبری

 0.4810 2.4152 1.9977 1.6102 3.0344 2.5181 1.9905 1 1 1 فرَىگ سازماوی

 0.1227 2.2931 1.876 1.4867 1 1 1 0.5024 0.3971 0.3296 فىايری اطالعات

 0.3963 1 1 1 0.6727 0.533 0.4361 0.621 0.5006 0.414 ابع اوساویمى

 

 ی اصلیَا ماتریس میسان تاثیرات وسبی عامل: (11) جديل

 استراتژی ي رَبری مىابع اوساوی فىايری اطالعات فرَىگ سازماوی عًامل

 0.4810 0.4306 0.3358 1 فرَىگ سازماوی

 0.1227 0.1593 1 0.3358 فىايری اطالعات

 0.3963 1 0.3358 0.3358 مىابع اوساوی

 1 0.3284 0.3248 0.3284 استراتژی ي رَبری
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 ها گسینه به نسبت ها گسینه بین زوجی مقایسه، W4محاسبه  6-4

 "اعتماد"ماتریس يابستگی دريوی معیارَای عامل فرَىگ سازماوی با تًجٍ بٍ معیار : (11جديل )

 W4  يریآخالقیت ي وً تسُیم داوص اعتماد

 0.2434 0.9221 0.6826 0.5493 1 1 1 تسُیم داوص

 0.7566 1 1 1 1.8206 1.4651 1.0845 وًايریخالقیت ي 

 

  "تسُیم داوص"ماتریس يابستگی دريوی معیارَای عامل فرَىگ سازماوی با تًجٍ بٍ معیار : (12جديل )

 W4  يریآخالقیت ي وً تسُیم داوص اعتماد

 0.619 1.7899 1.351 0.8809 1 1 1 تسُیم داوص

 0.381 1 1 1 1.1352 0.7402 0.5587 خالقیت ي وًايری

 

  "يریآخالقیت ي وً"ماتریس يابستگی دريوی معیارَای عامل فرَىگ سازماوی با تًجٍ بٍ معیار : (13جديل )

 W4  يریخالقیت ي وًآ تسُیم داوص اعتماد

 0.7859 1.9953 1.5702 1.1293 1 1 1 تسُیم داوص

 0.2141 1 1 1 0.8855 0.6368 0.5012 خالقیت ي وًايری
 

W4هبتطیؽ هحبؾجِ ًؿجت ًبؾبظگبضی زض هبتطیؽ ٍاثؿتگی زضًٍی هؼیبضّب زض 
OC  ( ًكبى زازُ قسُ اؾت14تكىیل قسُ وِ زض خسٍل ). 

 زاضای گیطًسهی لطاض همبیؿِ هَضز وِ ّبییگعیٌِ هؿبئل ثؼضی زض

 .گصاضًسهی تبثیط یىسیگط ثط ّبگعیٌِ ٍالغ زض .ثبقٌسهی زضًٍی ٍاثؿتگی

 هطحلِ ایي زض .گصاقت ذَاّس تبثیط ّبگعیٌِ هٌبؾت اًتربة زض تبثیط ایي

 ثب ٍالغ زض .قس ذَاٌّس همبیؿِ ّب گعیٌِ اظ یه ّط ثِ تَخِ ثب ّبگعیٌِ

. قًَسهی همبیؿِ یىسیگط ثب آًْب، ّبگعیٌِ ثیي زضًٍی ٍاثؿتگی ثِ تَخِ

 زض قًَس.هی هحبؾجِ یىسیگط ثط ّب گعیٌِ تبثیط ثِ تَخِ ثب ّب گعیٌِ اّویت

  اؾبؼ ثط ساگصاضًهی یىسیگط ثط ّب گعیٌِ وِ تبثیطی هیعاى ضٍـ ایي

تَخِ ثب  ّب قَز. زض ٍالغ هیعاى تبثیط گعیٌِهؼیبضّب ؾٌدیسُ هی ته ته

قَز. هبتطیؽ ٍاثؿتگی زضًٍی ثیي ثِ یه هؼیبض هكرم ؾٌدیسُ هی

زض ًظط گطفتي ضٍاثظ هؼیبضّب ثب تَخِ ثِ هؼیبضّبی زیگط آى ػبهل ثب 

هٌظَض زض ایي هطحلِ ثِ. قَزثیي هؼیبضّبی ّط ػبهل هحبؾجِ هی زاذلی

 قَز. اؾتفبزُ هی  FANPاظ ضٍـ   W4هحبؾجِ 

وِ ثیي هؼیبضّبی ّط ػبهل زضحبلی، ای ایي تحمیك ثب تَخِ ثِ هسل قجىِ

ّیچگًَِ ٍاثؿتگی ثیي هؼیبضّبی ّط ، انلی ٍاثؿتگی زضًٍی ٍخَز زاضز

 ضٍ ّط هدوَػِ اظ هؼیبضّب قَز. اظ ایيب ػَاهل زیگط هكبّسُ ًویػبهل ث

 قًَس. عَض هدعا تحلیل هیثِ

ّبی همبیؿبت ظٍخی  آٍضی ًتبیح حبنل اظ تىویل هبتطیؽپؽ اظ خوغ

ّبی ٍاثؿتگی زضًٍی هؼیبضّبی ػبهل فطٌّگ  هبتطیؽ، پطؾكٌبهِ

ظ ازغبم آیس. ًتبیح حبنل ا ؾبظهبًی ًؿجت ثِ زیگط هؼیبضّب ثسؾت هی

( ذالنِ قسُ 13( تب )11ّبی همبیؿبت ظٍخی زض خساٍل ) هبتطیؽ

 اؾت.
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 ج
 

 ماتریس میسان تاثیرات وسبی معیارَای عامل فرَىگ سازماوی: (14) جديل

W4
OC خالقیت ي وًايری تسُیم داوص اعتماد 

 0.7859 0.619 1 اعتماد

 0.2141 1 0.2434 تسُیم داوص

 1 0.381 0.7566 خالقیت ي وًايری
 

   

ج

آٍضی ًتبیح حبنل اظ ؾَاالت هطثَط ثِ فٌابٍضی اعالػابت زض   پؽ اظ خوغ

بٍضی اّبی ٍاثؿتگی زضًٍی هؼیبضّبی ػبهل انالی فٌا   هبتطیؽ، پطؾكٌبهِ

ازغابم  آیاس. ًتابیح حبنال اظ    بت ًؿجت ثِ زیگط هؼیبضّب ثسؾت های اعالػ

 قسُ اؾت. ( ذالن17ِ( تب )15)بیؿبت ظٍخی زض خساٍل ّبی هم هبتطیؽ
 ج

 "سادٌ ي قابل استفادٌ بًدن فىايری"ماتریس يابستگی دريوی معیارَای عامل فىايری اطالعات با تًجٍ بٍ معیار : (15جديل )

 َای ذخیرٌ ي بازیابی اطالعات فىايری ارتباطات َای فىايری يجًد سادٌ ي قابل استفادٌ بًدن فىايری

 

 W4 

 0.3574 1.2410 0.9712 0.8415 1.0000 1.0000 1.0000 ارتباطات َای فىايری يجًد

َای ذخیرٌ ي بازیابی  فىايری

 اطالعات
0.8058 1.0297 1.1884 1.0000 1.0000 1.0000 0.6426 

 

  "ارتباطات َای ىايریف يجًد"ماتریس يابستگی دريوی معیارَای عامل فىايری اطالعات با تًجٍ بٍ معیار : (16جديل )

 َای ذخیرٌ ي بازیابی اطالعات فىايری ارتباطات َای فىايری يجًد ارتباطات َای فىايری يجًد

 

 W4 

 1.2917 1.4502 1.2547 1.0278 1.0000 1.0000 1.0000 سادٌ ي قابل استفادٌ بًدن فىايری

َای ذخیرٌ ي بازیابی  فىايری

 اطالعات
0.6896 0.7970 0.9730 1.0000 1.0000 1.0000 0.8032 

 

  "َای ذخیرٌ ي بازیابی اطالعات  فىايری "ماتریس يابستگی دريوی معیارَای عامل فىايری اطالعات با تًجٍ بٍ معیار : (17جديل )

 َای ذخیرٌ ي بازیابی اطالعات فىايری ارتباطات َای فىايری يجًد ارتباطات َای فىايری يجًد

 

 W4 

 0.4523 0.1425 1.0127 0.9603 1.0000 1.0000 1.0000 ستفادٌ بًدن فىايریسادٌ ي قابل ا

 0.5477 1.0000 1.0000 1.0000 1.0413 0.9875 0.7563 ارتباطات َای فىايری يجًد

  

ّبی ٍاثؿتگی زضًٍی هؼیبضّبی ػبهل فٌبٍضی  ًؿجت ًبؾبظگبضی زض هبتطیؽ

ثبقٌس ٍ ثاِ هی 38/0..ٍ  0124/0، 0041/0اعالػبت ثِ تطتیت ثاطاثاط ثب 

ّب اظ  ّؿتٌس ثٌبثطایي هبتطیؽ1/0وَچىتط اظ  ّب ػلت ایٌىِ ایي ًؿجت

 ؾبظگبضی لبثل لجَلی ثطذَضزاض ّؿتٌس.
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 ماتریس میسان تاثیرات وسبی معیارَای عامل فرَىگ سازماوی: (18) جديل

W4
IT 

سادٌ ي قابل استفادٌ بًدن 

 فىايری
 ارتباطات َای فىايری يجًد

َای ذخیرٌ ي بازیابی  فىايری

 اطالعات

 0.4523 1.2917 1.0000 سادٌ ي قابل استفادٌ بًدن فىايری

 0.5477 1.0000 0.3574 ارتباطات َای فىايری يجًد

 1.0000 0.8032 0.6426 َای ذخیرٌ ي بازیابی اطالعات فىايری

ّبی همبیؿبت ظٍخی هطثَط  آٍضی ًتبیح حبنل اظ هبتطیؽپؽ اظ خوغ

 بیابضّای ٍاثؿتگی زضًٍی هؼیّب هبتطؼ، آًْب اًؿبًی ٍ ازغبم  ثِ هٌبثغ

ًتبیح  آیس. زؾت هیِػبهل انلی هٌبثغ اًؿبًی ًؿجت ثِ زیگط هؼیبضّب ث

 ( ذالنِ قسُ اؾت.21( تب )19)حبنل زض خساٍل 

 

 

 "دن ي سًُلت مدیریت داوصقابل درک بً"ماتریس يابستگی دريوی معیارَای عامل مىابع اوساوی با تًجٍ بٍ معیار : (19جديل )

 W4  اوتظار مسایای ضغلی  درک مفاَیم مدیریت داوص قابل درک بًدن ي سًُلت مدیریت داوص

 درک مفاَیم مدیریت داوص
1.0000 1.0000 1.0000 0.9574 0.9925 1.1536 0.3574 

 اوتظار مسایای ضغلی
0.8669 1.0076 1.0445 1.0000 1.0000 1.0000 0.6426 

 

 

  "درک مفاَیم مدیریت داوص"مىابع اوساوی با تًجٍ بٍ معیار ماتریس يابستگی دريوی معیارَای عامل : (21ديل )ج

 W4  اوتظار مسایای ضغلی  قابل درک بًدن ي سًُلت مدیریت داوص درک مفاَیم مدیریت داوص

قابل درک بًدن ي سًُلت مدیریت 

 داوص
1.0000 1.0000 1.0000 1.0250 1.1247 1.3510 1.2917 

 اوتظار مسایای ضغلی
0.7402 0.8891 0.9756 1.0000 1.0000 1.0000 0.8032 

 
 

  "اوتظار مسایای ضغلی"مىابع اوساوی با تًجٍ بٍ معیار ماتریس يابستگی دريوی معیارَای عامل : (21جديل )

 W4  داوصدرک مفاَیم مدیریت  قابل درک بًدن ي سًُلت مدیریت داوص اوتظار مسایای ضغلی

قابل درک بًدن ي سًُلت مدیریت 

 داوص
1.0000 1.0000 1.0000 0.9804 1.2475 1.4001 0.4523 

 0.5477 1.0000 1.0000 1.0000 1.0200 0.8016 0.7142 درک مفاَیم مدیریت داوص

ماتریس میسان تاثیرات وسبی معیارَای عامل فىايری اطالعات: (22) جديل  

W4
HR

 َای ذخیرٌ ي بازیابی اطالعات فىايری ارتباطات َای فىايری يجًد ابل استفادٌ بًدن فىايریسادٌ ي ق 

 0.4523 1.2917 1.0000 سادٌ ي قابل استفادٌ بًدن فىايری

 0.5477 1.0000 0.3574 ارتباطات َای فىايری يجًد

 1.0000 0.8032 0.6426 َای ذخیرٌ ي بازیابی اطالعات فىايری
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 ّبی همبیؿبت ظٍخی هطثَط ثِ ٍضی ًتبیح حبنل اظ هبتطیؽآپؽ اظ خوغ

ّبی ٍاثؿتگی زضًٍی هؼیبضّبی  هبتطیؽ، ٍ ازغبم آًْب اؾتطاتػی ٍ ضّجطی

آیس.  ػبهل انلی اؾتطاتػی ٍ ضّجطی ًؿجت ثِ زیگط هؼیبضّب ثسؾت هی

( تب 23ّبی همبیؿبت ظٍخی زض خساٍل ) ًتبیح حبنل اظ ازغبم هبتطیؽ

 .( ذالنِ قسُ اؾت25)

 

 

  "حمایت مدیریت ارضد"ماتریس يابستگی دريوی معیارَای عامل استراتژی ي رَبری با تًجٍ بٍ معیار : (23جديل ) 

 W4 ی پاداشَا سیاست عملکردگرا بًدن مدیران حمایت مدیریت ارضد

 0.7021 1.2540 0.9652 0.7954 1.0000 1.0000 1.0000 عملکردگرا بًدن مدیران

 0.2979 1.0000 1.0000 1.0000 1.2572 1.0361 0.7974 داشی پاَا سیاست

 

  "عملکردگرا بًدن مدیران"ماتریس يابستگی دريوی معیارَای عامل استراتژی ي رَبری با تًجٍ بٍ معیار : (24جديل )

 W4  ی پاداشَا سیاست حمایت مدیریت ارضد عملکردگرا بًدن مدیران

 0.6524 1.1348 1.1125 0.9519 1.0000 1.0000 1.0000 حمایت مدیریت ارضد

 0.3476 1.0000 1.0000 1.0000 1.0505 0.8989 0.8812 ی پاداشَا سیاست

 

  "ی پاداشَا سیاست"بری با تًجٍ بٍ معیار ماتریس يابستگی دريوی معیارَای عامل استراتژی ي رَ: (25جديل )

 W4   رانعملکردگرا بًدن مدی حمایت مدیریت ارضد ی پاداشَا سیاست

 0.5429 1.2578 1.1098 1.0021 1.0000 1.0000 1.0000 حمایت مدیریت ارضد

 0.4571 1.0000 1.0000 1.0000 0.9979 0.9011 0.7950 عملکردگرا بًدن مدیران
  

 ت وسبی معیارَای عامل استراتژی ي رَبریماتریس میسان تاثیرا(: 26جديل )

W4
SL

 َای ذخیرٌ ي بازیابی اطالعات فىايری ارتباطات َای فىايری يجًد سادٌ ي قابل استفادٌ بًدن فىايری 

 0.5429 0.6524 1.0000 سادٌ ي قابل استفادٌ بًدن فىايری

 0.4571 1.0000 0.7021 ارتباطات َای فىايری يجًد

 1.0000 0.3476 0.2979 بازیابی اطالعاتَای ذخیرٌ ي  فىايری



 WAمحاسبه  6-5
اثؿتگی ٍّبی ّط یه اظ هؼیبضّب ضا ثب زض ًظط گطفتي  تَاى اٍلَیتاوٌَى هی

 :زؾت آٍضز هیبى آًْب اظ عطیك ضاثغِ ظیط ثِ

                   I= OC, IT, HR, SL     (      2ضاثغِ )            

 

ی ًؿجی هؼیبضّبی ػَاهل ّب اٍلَیت، اثغِ فَقزؾت آهسُ اظ ضِ ًتبیح ث

زّس وِ ّوبى اٍظاى انلی ضا ثب تَخِ ثِ ٍاثؿتگی زضًٍی آًْب ًكبى هی

وِ زض خسٍل ، فبظی اؾتای  ًؿجی حبنل اظ اخطای فطایٌس تحلیل قجىِ

 ( ًكبى زازُ قسُ اؾت. 27)

( ًكبى زازُ 26تكىیل قسُ وِ زض خسٍل )  W4SL ؽزض ًْبیت هبتطی

 .قسُ اؾت
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 چُار عامل اصلی WAماتریس : (27) جديل

 استراتژی ي رَبری مىابع اوساوی تفىايری اطالعا فرَىگ سازماوی

0.504789518 0.525482228 0.643018967 0.446484938 

0.305929861 0.134986696 0.257394933 0.485947372 

0.189280622 0.339531076 0.099586101 0.06756769 

 WCمحاسبه  6-6

 آیس:زؾت هیِی ٍاثؿتگی ػَاهل انلی اظ ضاثغِ ظیط ثّب اٍلَیت

 (       3ضاثغِ )             

( ًكبى زازُ قسُ 28وِ ًتبیح هحبؾجبت ّط یه اظ ػَاهل زض خسٍل )

 اؾت.

 چُار عامل اصلی Wcماتریس : (28) جديل

 Wc فرَىگ سازماوی 0.4318

 فىايری اطالعات 0.1707

 مىابع اوساوی 0.2567

 استراتژی ي رَبری 0.1409

سی چْبضًتبیح حبنل اظ اٍلَیت ػبهل انلی ثب اؾتفبزُ اظ فطایٌس تحلیل  ٌث

ویت، فبظیای  قجىِ  تطیيًكبى زٌّسُ آى اؾت وِ اؾتطاتػی ٍ ضّجطی ثب ّا

 ػبهل ثَزُ ٍ فطٌّگ ؾبظهبًی زاضای ووتطیي اّویت اؾت.

 WFANPمحاسبه  6-7

اٍظاى ًْبیی هؼیبضّب اظ عطیك ضطة اٍظاى ٍاثؿتگی ّط ػبهل زض اٍظاى 

آیس. تلفیك ًتبیح حبنل اظ زٍ گبم  زؾت هیِث ًؿجی هؼیبضّبی آى ػبهل

 فبظی اؾت. ای  لجلی ّوبى فطایٌس تحلیل قجىِ

 

                               (          4ضاثغِ ) 

ثٌسی زؾت آهسُ ثطای ّط یه اظ ػَاهل ٍ هؼیبضّب ٍ تطتیت اٍلَیتِاٍظاى ث

 ( آهسُ اؾت.30( ٍ )29ّبی )آًْب زض خسٍل

 

 

 

 

 

 

 

 

 ای فازیدست آمدٌ از ريش تحلیل ضبکٍٍَای بايزان وُایی معیار: (29ل )جدي

 ايزان وُایی معیارَا ايزان معیارَا معیارَا ايزان يابستگی دريوی عًامل عًامل

 0.4318 فرَىگ سازماوی

 0.21796811 0.5047 اعتماد

 0.13210051 0.3059 تسُیم داوص

 0.08173137 0.1892 خالقیت ي وًايری

 0.1706 فىايری اطالعات

 0.08964727 0.5254 سادٌ ي قابل استفادٌ بًدن فىايری

 0.02302873 0.1349 َای ارتباطات داوص يجًد فىايری

 0.05792400 0.3395 َای ذخیرٌ ي بازیابی اطالعات فىايری



 ای فبظی ب اؾتفبزُ اظ تحلیل قجىِاهىبى ؾٌدی اؾتمطاض ًظبم هسیطیت زاًف ثػلیطضب هَتوٌی ٍ ّوىبض / 
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 FANPسىجی استقرار مدیریت داوص بر اساس ريش رَای امکانبىدی معیا( ايلًیت31جديل )

 ايلًیت وُایی ايلًیت در عامل معیارَا عًامل

فرَىگ 

 سازماوی

 3 3 اعتماد

 11 7 تسُیم داوص

 7 9 خالقیت ي وًايری

فىايری 

 اطالعات

 8 2 سادٌ ي قابل استفادٌ بًدن فىايری

 9 11 َای ارتباطات داوص يجًد فىايری

 12 6 َای ذخیرٌ ي بازیابی اطالعات ریفىاي

 مىابع اوساوی

 5 1 قابل درک بًدن ي سًُلت مدیریت داوص اوتظار

 6 8 درک مفاَیم مدیریت داوص

 11 11 اوتظار مسایای ضغلی

استراتژی ي 

 رَبری

 2 5 حمایت مدیریت ارضد

 1 4 عملکردگرا بًدن مدیران

 4 12 ی پاداشَا سیاست



زیگیوتیجٍ-7

، ػٌَاى یه اثعاض ضلبثتی هٌبؾت اهطٍظُ هسیطیت زاًف ؾبظهبًی ثِ ذَثی ثِ

 هحَض هغطح قسُ اؾت. بز زاًفازض خْت وؿت هَفمیت زض الته

ؾبظی ٍ اؾتفبزُ اظ آًْب السام ثِ پیبزُ ّب ای وِ ثؿیبضی اظ ؾبظهبىگًَِثِ

گیط ؾبظی هسیطیت زاًف ؾبظهبًی ثِ نَضت خبهغ ٍ فطااًس. پیبزًُوَزُ

زّس. هسیطیت زاًف تبوٌَى زض ؾبظهبى ضا تحت تبثیط ذَز لطاض هی

ای ٍ ... هكبٍضُ، ذسهبتی، ی تَلیسیّب ی هرتلفی ًظیط ؾبظهبىّب حَظُ

ی ًؿجتبً ّب ؾبظی قسُ ٍ هَضز ثطضؾی لطاض گطفتِ اؾت. یىی اظ حَظُپیبزُ

ی زاًف هحَض ًظیط ّب خسیس وِ هسیطیت زاًف زض آى پیبزُ قسُ ؾبظهبى

ی ترههی ّب هطاوع ضقس ٍ هطاوع آهَظـ، هَؾؿبت آهَظقی، ّب زاًكگبُ

 اؾت. 

ؾٌدی اؾتمطاض ًظبم هسیطیت زاًف زض هطوع  زض ایي پػٍّف اهىبى

ی ترههی قْیس ثْكتی اًدبم قس. ثِ ایي هٌظَض زض اثتسا ثب ّب آهَظـ

هطٍض ازثیبت ًظطی ٍ ثطضؾی تحمیمبت اًدبم قسُ زض ایي حَظُ ػَاهل 

ؾتمطاض ًظبم هسیطیت زاًف قٌبؾبیی قس. ؾپؽ هؼیبضّبی هَثط ثط ا

تي اظ ذجطگبى ایي هطوع لطاض گطفت ٍ ثب  5قٌبؾبیی قسُ زض اذتیبض 

حصف قسُ ٍ هدوَػبً چْبض  ّب اؾتفبزُ اظ ضٍـ عَفبى شٌّی ثطذی ػبهل

 0.2566 مىابع اوساوی

اوتظارقابل درک بًدن ي سًُلت 

 مدیریت داوص
0.6430 0.16499867 

 0.06604754 0.2573 درک مفاَیم مدیریت داوص

 0.02555379 0.0995 اوتظار مسایای ضغلی

 0.1408 استراتژی ي رَبری

 0.06286508 0.4464 حمایت مدیریت ارضد

 0.06842139 0.4859 عملکردگرا بًدن مدیران

 0.00951353 0.0675 ی پاداشَا سیاست



 19-31 (1395ٍیػُ ًبهِ )هدلِ هسیطیت تَؾؼِ ٍ تحَل 
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ٍ  "هٌبثغ اًؿبًی"، "فٌبٍضی اعالػبت"، "فطٌّگ ؾبظهبًی"ػبهل انلی 

هؼیبض تؼییي قس. پؽ اظ تؼییي ًْبیی ػَاهل  12ثب  "اؾتطاتػی ٍ ضّجطی"

زض لبلت همبیؿبت ظٍخی وِ زاضای زٍ ای  پطؾكٌبهِ، ٍ هؼیبضّبی هطثَعِ

ثرف اؾت عطاحی گطزیس. زض ثرف اٍل همبیؿبت ظٍخی ثیي چْبض ػبهل 

همبیؿبت ظٍخی ثیي توبهی هؼیبضّبی ، انلی اًدبم قسُ ٍ زض ثرف زٍم

اًدبم قس.  ثب تَخِ ثِ هحسٍز ثَزى  ّط چْبض ػبهل ثِ نَضت زٍ ثِ زٍ

 15تؼساز ، ی ترههی قْیس ثْكتیّب ذجطگبى زض هطوع آهَظـ

پطؾكٌبهِ ػَزت زازُ  10پطؾكٌبهِ زض هیبى ذجطگبى تَظیغ گطزیس ٍ 

 قس.

 يماخذمىابع 

وگاَی  :مدیریت داوص، (1391مریم. )، اختری .پیمان، اخًان .مصطفی، جعفری [1]

 .اضر: مؤسسٍ خدمات فرَىگی رساو، َا كجامع بر ابسارَا ي تکىی

 در عالی آمًزشی  تًسعٍ اصالحات مدل، (1383) .محمد، کاخکی داوطًر [2]

، ضریف داوطگاٌ داوطجًییی  وامٍ پایان، فرایىدَا  مجدد مُىدسی اساس بر ایران

 .جُرمی ویای اضراق عبدالحمید: راَىما استاد

مجلٍ الکتريویکی ، ی امريزیَا نمدیریت داوص: ویاز سازما، (1385) .ودا، کریمی [3]

 پژيَطگاٌ اطالعات ي مدارک علمی ایران.

ضمارٌ ، مجلٍ تدبیر، مدیریت داوص ي استعدادَا، (1383) .مسلم علی، محمدلً [4]

 .29-32صص ، 147

، تدبیر، ی ديلتیَا کاربرد مدیریت داوص در سازمان، (1384) .میثم، وًريزیان [5]

 .24-29، 156ضمارٌ 

فصلىامٍ ، َا داوص ي مدیریت داوص در سازمان، (1382) مًسی، یمبه فیريز [6]

 .97-118صص ، بُار، ضمارٌ ايل، ديرٌ چُاردَم، کتاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


