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Abstract

One Knowledge Management (KM) as one of the Supply Chain performance
improvement factors can be strengthened through frameworks like EFQM Excellence
Model in order to achieve competitive advantage. First, the KM enablers in SC are
classified based on EFQM enabler criteria. Then, the importance of each KM enabler is
evaluated by fuzzy DEMATEL-ANP. In addition, Analytical Hierarchy Process (AHP) is
applied to evaluate the importance of each KM enabler in knowledge sharing among
supply chain people. In the research, the multi-objective mixed integer programming is
used to optimize knowledge management and select KM strategy in each part of SC.
Likewise, it is approved to select suitable members of SC for Research and Development
(R&D) unit of SC. Results show that each part of SC should focus on developing some
KM enablers, and selection of a suitable strategy. These results also emphasis the
effectiveness of each KM enabler and their development in selecting of suitable members
for R&D unit of SC.
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مقاله پژوهشی

فصلنامة مطالعات مديريت صنعتی

ارزیابی مدیریت دانش در زنجیره تامین با استفاده از چارچوب
 EFQMو روشهای تصمیمگیری چند شاخصه فازی ()FMADM
و برنامهریزی چندهدفه

جالل رضایی نور



محمدحسین معصومی کاشانی

امیرحسین اکبری

ایران
دانشیارگروه مهندسی صنایع ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه قم ،قم ،ایران
دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی ،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه آزاد
اسالمی واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران
دانشجوی دکتری مهندسی صنایع ،دانشکده مهندسی صنایع ،دانشگاه علم و
صنعت ،تهران ،ایران

چکيده

توسعه آنها در زمینه انتخاب افراد ذیصالح تأکید دارد.
واژگان کليدی :مدیریت دانش ،زنجیره تأمین ،EFQM ،تصمیمگیری چندمعیاره ،برنامهریزی چندهدفه
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نتایج این مدل نشان میدهد که هر بخش از زنجیره تأمین باید بر توسعه برخی توانمندسازها تمرکز
نموده و هر کدام استراتژی مشخصی را اتخاذ مینمایند .همچنین این نتایج بر اثرگذاری توانمندسازها و

eISSN:

مدیریت دانش یکی از عوامل مؤثر در ارتقای عملکرد زنجیره تأمین سازمان است که این عامل میتواند
با استفاده از چارچوبهایی همچون مدل تعالی  EFQMدر راستای کسب مزیت رقابتی بهتر تقویت
گردد .در این پژوهش ،ابتدا توانمندسازهای مدیریت دانش بر اساس معیارهای توانمندساز EFQM
دستهبندی میگردد و سپس ،بهمنظور برآورد دقیق وزن (اهمیت) هر توانمندساز مدیریت دانش با
استفاده از روش  ANPفازی ،روابط علت – معلولی میان معیارهای توانمندساز  EFQMبا استفاده از
روش دیمتل فازی ارزیابی میگردد .همچنین ،بهمنظور برآورد میزان اهمیت هر توانمندساز مدیریت
دانش در تسهیم دانش میان افراد زنجیره از روش  AHPاستفاده میگردد .بهمنظور بهینهسازی مدیریت
دانش و اتخاذ یک استراتژی مدیریت دانش در هر قسمت از زنجیره تأمین و انتخاب افراد ذیصالح
جهت بهینهسازی نشر دانش در بخش تحقیق و توسعه از برنامهریزی چند هدفه مختلط استفاده میگردد.

تاریخ دریافت 29/11/92 :تاریخ پذیرش22/11/11 :

سید جمالالدین حسینی

استادیار گروه مهندسی صنایع ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه قم ،قم،
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مقدمه
امروزه سازمانها بهمنظور بقا در بازار بسیار پویا عالقهمند به تقویت مزیت رقابتی خود
هستند (پاتیل 8و کانت .)2582 ،2به همین دلیل ،آنان در تالشاند تا از رویکردهای جدیدی
همچون مدیریت کیفیت همهجانبه ،رویکرد بهوقت ،3مهندسی مجدد فرآیند کسبوکار و

مدیریت زنجیره تأمین استفاده نمایند .زنجیره تأمین 2یک واحد سازمانی است که بهمنظور

ارائه محصول یا خدمت اثربخش به مشتری نهایی بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم ورودی را
به خروجی تبدیل مینمایاند (الگازار 0و همکاران .)2582 ،همچنین یک زنجیرهتأمین
دربرگیرندهی تولیدکنندگان ،تأمینکنندگان ،انبارها ،خردهفروشان و حتی مشتریان میباشد
(عرب 6وهمکاران .)2582 ،با وجود آنکه مدیریت استراتژیک زنجیره تأمین میتواند برای

مشتریان و دیگر شرکای زنجیره ارزشآفرینی کند (استامپ 2و همکاران )2583 ،اما
موفقیت در خلق مزیت رقابتی پایدار در زنجیره تأمین به عنصر کلیدی دانش بستگی دارد
(چنگ 1و همکاران .)2551 ،سرمایهی دانش موجب ارزشافزایی در شرکتهای شریک و
در دامنهی نشر و تسهیم دانش میان افراد زنجیره تأمین به شرکتها میگردد (رنگنتان 2و

همکاران ،) 2588 ،در حالی که مدیریت دانش با تعیین دانش مفید برای اقدامات مدیریتی

اطالعات و دادهها را به ارزش دائمی تبدیل میکند (سانگ.)2556 ،85
مدیریت دانش 88یک عنصر حیاتی در محیطهای سازمانی چند فرهنگی و با اطالعات
متمرکز است (مارا 82و همکاران )2588 ،که دارای شایستگی برجسته برای بقای سازمانها
در دنیای پر جنبوجوش امروزی است (آوازو 83و دزوزا .)2552 ،82پیادهسازی مدیریت
دانش در زنجیره تأمین یک محیط مشارکتی در زنجیره رو توسعه میدهد که درنتیجه آن،
1. Patil
2. Kant
)3. Just In Time (JIT
)4. Supply Chain (SC
5. Elgazzar
6. Arab
7. Estampe
8. Cheng
9. Ranganathan
10. Sung
11. Knowledge Management
12.Marra
13. Awaza
14. Desouza
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زنجیره دارای صالحیت الزم در دستیابی به نق طه رقابتی استراتژیک و بهبودیافته است (لیا

8

و هو .)2582 ،2یکی از عناصر مهم در پیادهسازی مدیریت دانش در زنجیره تأمین نشر و
تسهیم دانش میان افراد زنجیره است که میتواند بهعنوان یک مزیت رقابتی در زنجیره

تأمین باشد (صیادی3و همکاران .)2582 ،جریانهای مؤثر دانش و روند تسهیم دانش در
میان کارکنان زنجیره چابکی ،تطابق و توازن در زنجیره را تضمین مینماید (لی.)2552 ،2

همچنین علیرغم نگرش شرکت در ایجاد شبکههای مشارکتی خارج از سازمان ،شبکه
ارتباطات موجود در زنجیره تأمین بهترین شبکه است که در آن خلق و نشر دانش به وقوع

میپیوندد (هالی 0و همکاران.)2585 ،

ذکر این نکته ضروری است پیادهسازی سیستم مدیریت دانش عاری از موانع نیست

(چوی6و لی  ) 2553 ،چراکه نیازمند برخی تغییرات سازمانی و تکنولوژیکی است .بدین
منظور میتوان از سیستمهای مدیریتی دیگر همچون مدیریت کیفیت جامع )TQM( 2برای
رفع موانع استفاده نمودکه این سیستم بر اساس اصول خبرگان کیفیت (مانند اصول دهگانه

دمینگ )1و مدلهای تعالی یا جوایز کیفی (مانند جایزه بنیاد مدیریت کیفیت اروپا

2

( ))EFQMاست .مدل تعالی  EFQMگستردهترین منبع برای ارائه و بهبود سیستم TQM

است .هدف از این مدل پشتیبانی از سازمانها در دستیابی به سطح تعالی کسبوکار
بهوسیله بهبود مستمر ،آموزش و نوآوری است (کالوومورا 85و همکاران .)2580 ،این
پژوهش یک مدل ترکیبی از روش تصمیمگیری چندشاخصه فازی )FMADM( 88و
برنامهریزی چندهدفه بر اساس چارچوب  EFQMارائه داده است که اهداف آن بهینهسازی
امتیازات کسب شده توسط هر توانمندساز مدیریت دانش ،انتخاب استراتژی مدیریت دانش
و ارزیابی میزان افزایش نشر دانش در هر قسمت از زنجیره تأمین شرکت مورد مطالعه
است .بنابراین پژوهش فعلی بدینصورت است .2 :بررسی پیشینه تحقیق مفاهیم مرتبط؛ .3
1. Lia
2. Hu
3. Sayadi
4. Lee
5. Halley
6. Choi
7. Total Quality Managment
8. Deming
9. European Foundation of Quality Management
10. Calvo-Mora
11. Fuzzy Multiple Attribute Decision Making
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تشریح متد8های  DEMATEL-ANPفازی و  AHPفازی؛  .2تشریح مدل برنامهریزی
چندهدفه؛  .0پیادهسازی مدل ترکیبی  MADMفازی و برنامهریزی چندهدفه؛  .6بررسی
نتایج پیادهسازی مدل ترکیبی؛  .2نتیجهگیری.

پيشينه تحقيق
استراتژیهای مديريت دانش
استراتژیهای مدیریت دانش بهمنظور به دست آوردن ،خلق و نشر دانش برای
تصمیمگیریهای استراتژی از فرآیندها و زیرساختهای بهکاربرده شده توسط شرکتها
تشکیل شده است (زک .) 2552 ،2یک استراتژی قابلیت کمک به خلق ،نشر و استفاده از
دانش مستند و صریح سازمان دارد (چوی و لی )2553 ،که آن دانش بهمنظور استفاده افراد

سازمان در پایگاه دادهها دستهبندی و ذخیره میگردد (هانسن 3و همکاران .)8222 ،این
استراتژی سیستم محور نامیده میشود که هدف آن افزایش بازدهی شرکت با کدینگ و
بازیابی نمودن دانش از طریق فناوری اطالعات پیشرفته میباشد (لی و کیم.)2558 ،
استراتژی دیگر بر دانش ضمنی موجود در افکار افراد و ارتباطات شخص به شخص و
روابط اجتماعی بستگی دارد (هانسن و همکاران8222 ،؛ چوی و همکاران .)2551 ،این
استراتژی ،استراتژی انسان محور نام دارد که در آن رویه دریافت دانش از طریق نظرات و

0

تجربیات اشخاص بهصرفه ،پرهزینه و آهسته است (پرسین .)2585،2بهعالوه ،لیبویتز
( ،)2558و چوی و همکاران ( )2551اظهار نمودند که سازمانها باید یک رویکرد متعادل
در مدیریت دانش با ترکیب مناسب استراتژیهای مدیریت دانش اتخاذ نمایند .بر همین
مبنا ،لی ( )2553یک مجموعه مکمل از استراتژیها ارائه نمودند که در نتیجهی عملکرد
برتر میباشد که آن را استراتژی پویا نامیدند.

1. method
2. Zack
3. Hansen
4. Perçin
5. Liebowitz
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پيادهسازی مديريت دانش در زنجيره تأمين
فرآیند خلق ،انتقال و بازیابی دانش را که موجب دستیابی به قسمتی از دانش ضمنی و
تبدیل آن به دانش صریح میگردد و این دانش صریح توسط افراد زنجیره استفاده و
بازیابی گردد ((پیادهسازی مدیریت دانش در زنجیره تأمین)) نامیده میشود .پاتیل و کانت
( )2586اظهار نمودند که تأثیر پیادهسازی مدیریت دانش بر زنجیره تأمین عملکرد میتواند

با استفاده از برخی چارچوبها مانند کارت امتیازی متوازن )BSC( 8بهمنظور نشر دانش
تصمیم گیری بر اساس پایه زمانی ارزیابی گردد .برخی متغیرهای مرتبط همچون اعتماد،
ارتباط ،تعهد و عملکرد در نتیجهی روابط میان کارکنان زنجیره تأمین است و این امر
همکاری تأمین کننده-خریدار را حفظ مینماید (اسپکمن 2و همکاران .)2552 ،بهعالوه،
مدیران سازمان توصیه میگردد تا بهمنظور ارتقای پایه دانش خود و تقویت توانایی خود
جهت جذب دانش خارجی بر همکاری تأمینکننده و مشتری تمرکز نمایند (ایوب،3
 .)2582همچنین توسعه تأمینکننده )SD(2یکی از مهمترین فاکتورهای مدیریت دانش در

زنجیره تأمین است که هدف از آن ارتقای توانایی تأمینکنندگان است (اخوان 0و
همکاران .) 2581 ،فرهنگ سازمانی از دیگر فاکتورهای مهم مدیریت دانش به همراه

اولویتهای مرتبط است که میتواند اثرات حمایتی بر قسمتهای مختلف سازمان همچون
زنجیره تأمین داشته باشد (اخوان و همکاران.)2582 ،
این پژوهش  22فاکتور موفقیتآمیز (توانمندسازها) پیادهسازی مدیریت دانش در زنجیره
تأمین را با استفاده از معیارهای توانمندساز  EFQMدر بخش بعد دستهبندی نموده است.
مدل تعالی EFQM

پیادهسازی مدل تعالی  EFQMموجب میگردد تا دانش به عنوان درجهای از پیشرفت،
اثربخش و بهرهوری روندهای مدیریت داخلی به دست بیاید (کاوو-مورال و همکاران،
 .)2580در این مدل تعالی بهمنظور دستیابی به سطح باالی کیفی در سازمان 2 ،معیار و 32
زیرمعیار ارزیابی میگردد که معیارهای مرتبط به دو دسته تقسیم میگردد:
1. Balance Score Card
2. Spekman
3. Ayoub
4. Supplier Development
5. Akhavan
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 )8توانمندسازها )2 ،نتایج .معیارهای توانمندساز به نحوهی پیادهسازی فعالیتهای کلیدی

در سازمان و نحوهی دستیابی به نتایج بستگی دارد (راژن .)2550 ،8استفاده از چارچوب
 EFQMدر سازمانها ،به خصوص در حوزهی مدیریت دانش در پژوهشهای مختلفی
استفاده شده است.
کالوو-مورال و همکاران ( )2580پتانسیل مدل تعالی  EFQMرا در طراحی و پیادهسازی
پروژهی مدیریت دانش در راستای بهبود نتایج کلیدی کسبوکار تحلیل نمودند که
درنتیجه آن ،مدل تعالی  EFQMچارچوبی مناسب برای پیادهسازی پروژه مدیریت دانش
است .بهعالوه ،کاروو-مورال و همکاران ( )2586در پژوهش دیگر میزان تأثیر مدیریت
دانش در چارچوب  EFQMرا بر اساس اندازه سازمان بررسی نمودند که درنتیجه آن،
اثربخشی مدیریت دانش بر نتایج کلیدی کسبوکار مستقل از اندازه سازمان میباشد.
مارتین-کاستیال 2و رودریگز-رویز )2551( 3روابط میان چند معیار  EFQMو اجزای

سرمایه فکری را تعیین و تعریف نمودند .صائن )2585(2مدلی را برای هماهنگسازی در

رشد امتیازی میان معیارهای  EFQMارائه نمود .صادق عملنیک 0و زرین )2582( 6یک

چارچوب جدید هوشمند جهت ارزیابی عملکرد با توجه به سیستمهای مدیریت  EFQMو

 HSEارائه نمودند که توسط یک مدل ریاضی فازی تحلیل میگردد .همچنین عزآبادی 2و
همکاران ( ) 2580یک رویکرد ترکیبی جدید به منظور ارتقای سطح تعالی سازمانها بر
اساس مدل  EFQMبا استفاده از منطق فازی ،متد  AHPو مدل تحقیق در عملیات)OR( 1
ارائه نمودند.
به دلیل آنکه معیارهای نتیجه  EFQMدر نتیجهی معیارهای توانمندساز است،
توانمندسازهای مدیریت دانش در زنجیره تأمین بر مبنای معیارهای توانمندساز EFQM
تقسیم میگردد .جدول  8توانمندسازهای مدیریت دانش در زنجیره تأمین بهصورت
خالصه نمایش میدهد.
1. Rusjan
2. Martín-Castilla
3. Rodrı´guez-Ruiz
4. Saen
5. Sadegh Amalnick
6. Zarrin
7. Ezzabadi
8. Operation Research
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جدول  .0توانمندسازهای پیادهسازی مدیریت دانش در زنجیره تامین
جنبه توانمندسازها

توانمندساز
توسعه اخالق و فرهنگ

Akhavan et al. Samuel et al. (2011),
)(2014
and Bandyopadhyay Shih et al. (2012),
(2007) Pathak

مشخص کردن نقشها و

He et al. (2013),
(2008) Nätti and Ojasalo

پشتیبانی مدیریت ارشد
رهبری

مسئولیتها
اعتمادسازی
ارزیابی دقیق محیط سازمانی
استراتژی

هم راستایی استراتژیک
برنامه توسعه بلندمدت شرکت
وجود ظرفیت توسعه دانش
کسب دانش از کار روزمره

کارکنان

مشارکت کارکنان
مدیریت و انگیزش منابع انسانی
و پرسنل

)Maier and Remus (2002), Perçin (2010
Hutzschenreuter
), Akhavan et al. and Horstkotte (2010
)(2018
)Craighead et al. (2009
)Li et al (2012
Shih et al. (2012), Nätti and Ojasalo
)(2008
)Hutzschenreuter and Horstkotte (2010

امنیت دادهها و اطالعات

)Kumar and Thondikulam (2006

ادغام جریان دانش و اطالعات
بررسی اثربخشی مالی

)Ho et al. (2014
)Sivakumar and Roy (2004
Shih et al. (2012),
)Perçin (2010

ذخیره سازی دانش وظیفه ای

)Ho et al. (2014

همکاری از طریق شبکههای

(Hutzschenreuter and Horstkotte (2010

رایانه ای
طوفان فکری
بهره گیری دانش جدید از
منابع خارجی

خدمات

)Perçin (2010

)Blumenberg et al. (2009

حذف دانشهای تکراری

فرآیندها ،محصوالت و

)Vicedo et al. (2011

تربیت و آموزش کارکنان
بهره برداری از پایگاه دادهها

مشارکتها و منابع

منابع

استفاده از دانش مشتری

)Samuel et al. (2011
)Li et al. (2012
)Liao et al. (2008

ارائه تعریف صحیح از محصول

)Hong (2018

بهبود روشهای عملیاتی

)Hong (2018
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نشر و تسهيم دانش
پژوهشهای متعددی در زمینه توسعه نشر و جریان دانش میان افراد و انتخاب افراد بر
اساس معیارهای نشر دانش صورت گرفته است .اخوان و همکاران ( )2581یک مدل با
متغیرهای ضروری ارائه دادند که دارای قابلیت شناسایی دانش حقیقی ،مهارتها و
تواناییهای کارکنان بهمنظور بهینهسازی آموزش در کار تیمی میباشد .همچنین اخوان و
همکاران ( ) 2586متدی را برای انتخاب اعضای پروژه توسعه محصول ارائه نمودند که در
راستای افزایش سطح خبرگی اعضای زنجیره و همزمان ارتقای نشر دانش در سازمان
است .تن 8و مد .نور )2583( 2روابط میزان تأثیرگذاری توانمندسازهای مدیریت دانش بر
نشر و تسهیم دانش میان کارکنان دانشگاه را مورد بررسی قرار داد که در این ارزیابی،

اعتماد تأثیرگذارترین فاکتور در نشر و تسهیم دانش شناخته شد .یاسر 3و مجید)2582( 2
اطالعاتی را در مورد درک توانمندسازهای مدیریت دانش ،اعتماد و نشر دانش در حوزهی
سازمانهای کوچک و متوسط در اقتصاد نوظهور ارائه نمود .بوزبورا 0و همکاران ()2552

 0عنصر مهم به منظور ارزیابی میزان نشر دانش کاندیداهای تیم پروژه ارائه نمودند که شامل
استعداد ،ترکیب استراتژیک ،ارتباط فرهنگی ،مدیریت دانش و رهبری است .ژانگ 6و

ژانگ ( )2583مدلی ترکیبی از برنامهریزی مختلط و  AHPفازی ارائه نمودند که افراد
نامزد در تیمهای پروژهای را بر اساس مشخصههای خبرگی ،تجربه ،آموزش و نشر دانش،
ارتباط و حل مسائل ارزیابی نمایند .چنگ )2588( 2یک مدل پژوهشی جدید بهمنظور
ارزیابی فاکتورهای تأثیرگذار بر نشر دانش در ارتباطات درونسازمانی ارائه نمودند .نتایج
این مدل نحوهی تقویت منافع مرتبط و فعالیتهای اجتماعی جهت ارتقای نشر دانش
محیطی در زنجیره تأمین سبز را نشان میدهد.

1. Tan
2. Md. Noor
3. Yasir
4. Majid
5. Bozbura
6 .Zhang
7. Cheng
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ابزارشناسی تحقيق
متد ديمتل )DEMATEL( 0فازی

متد دیمتل توسط موسسه مرکزی پژوهش بتل مموریال ژنو 2ارائه گردید .این متد روابط
میان معیارها ،ابعاد علت و معلولی یک سیستم پیچیده را به مدل ساختاری مفهومی آن

سیستم تغییر میدهد (دالله 3و همکاران .)2588 ،مشخص است که نظرات انسانی بر عوامل
تصمیمگیری شخصاً داوری میگردد و این نظرات به دلیل وجود ابهام نمیتواند مقدار
دقیق اولویتبندی را معین کند (سنگ .)2552 ، 2بنابراین ،برای رفع ابهام از دیمتل فازی
استفاده میگردد  .طی سالیان گذشته مطالعات مختلفی در رابطه با دیمتل فازی صورت
گرفته است .برخی از این مطالعات مانند انتظار کیفی خدمت (سنگ ،)2552 ،توسعه

شایستگیهای مدیران جهانی (مختاریان )2588 ،0و ارزیابی تأمینکننده سبز (ماوی 6و
همکاران )2583 ،است .رویه دیمتل فازی به صورت زیر است:

گام اول :تشريح ارزيابی معيارها و تعيين مقياس زبانی فازی
جهت ارائه ابهام انسانی یک مقیاس زبانی فازی برای متد دیمتل فازی تعیین میگردد.
مقیاس زبانی و اعداد فازی مثلثاتی در جدول زیر آمده است:
جدول  .6مقیاس زبانی و اعداد فازی دیمتل فازی
اعداد فازی

مقیاس زبانی

اعداد قطعی

(5/20و5و)5

بی تاثیر

5

(5/0و5/20و)5

تاثیر خیلی کم

8

(5/20و5/0و)5/20

تاثیر کم

2

(8و5/20و)5/0

تاثیر باال

3

(8و8و)5/20

تاثیر خیلی باال

2

منبع :دالله و همکاران ()2588

1. Decision Making Trial and Evaluation Laboratory
2. Battelle Memorial Institute of Geneva Research Centre
3. Dalalah
4. Tseng
5. Mokhtarian
6. Mavi
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گام  .6ايجاد ماتريس ارتباط مستقيم
به منظور ارزیابی میان معیارهای ارائه شده  C  Ci | i  1, 2,. . ., nاز گروهی از p
خبره تقاضا میگردد که مقایسات زوجی با توجه به مقیاس زبانی موجود در جدول  2انجام
دهند .بنابراین p ،ماتریس فازی ارتباط مستقیم )  Z (1) , Z (2) , , Z ( pکه هر کدام به یک

خبره وابسته است ارائه میگردد.
k
Z 1n  

k
Z 2 n  

k
Z 3 n  

0 

()8





Z ij  l ij  , m ij  ,u ij

k

k

k

k
0
Z 12 
 k
 
 Z 21
0
 k 
k 
 Z 31 Z 32
 k 
k 
 Z 41 Z 42

k

 
 Z ii  0,0,0است.

اعداد

فازی

مثلثاتی

و

C1
C2



k

Z

Cn
، i  1,2,

,n

برای

k

گام  :3ايجاد و تحليل مدل ساختاری مفهومی
مقیاس عددی به فرمول نرمالسازی تبدیل میگردد.
 n k  n k  n k  
   l ij ,  m ij ,  u ij 
j 1
j 1
 j 1


()2

n

aij   Z ij

k 

k 

j 1

 n k 
k
and r    max   u ij  
1i  n
 j 1


بنابراین ،ماتریس رابطه مستقیم نرمالسازی شده خبره ،k

Z  
k

k



 1/ r 

k 

 Xاست:
x 1n  

k
x 2 n 
,

k  
x mn 
k

()3

k 

 ، Xطبق معادله زیر برابر با
 x 11 k  x 12 k 
 k  k 
x 22
x
  21

x k  x k 
m2
 m1

 l ij k  m ij k  u ij k  
  k  , k  , k  
r
r
r 


z ij

k

k

r

k 

X

x ij 
k
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سپس ماتریس میانگین ،به عنوان  ، Xبه صورت زیر محاسبه میگردد:



()2

p

X

X  X   


2

1

p

X

گام  .0استقرار ماتريس ارتباطی
بعد از ایجاد ماتریس نرمالیزه شده  ، Xماتریس کلی ارتباطی فازی  Tبدین صورت
محاسبه میگردد:

()0

t 1n 

t 2n 


t mn 

t 11 t 12

t
t
T   21 22


t m 1 t m 2

t i   l ij , m ij ,u ij 

()6
()2
()1

1

1

[l ij ]  X l 1  X l 

[m ij ]  X m 1  X m 

1

[u ij ]  X u 1  X u 

گام  .۰فازیزدايی و محاسبه جمع رديفها و ستونها

قبل از ارزیابی جمع ردیفها و ستونها ،ماتریس کلی ارتباطی توسط معادله زیر فازی-

زدایی میشود:

l ij  2  m ij  u ij

dFij 

()2
4
بنابراین ،جمع ردیفها و ستونها به ترتیب به عنوان  Dو  Rدر ماتریس ارتباط کلی  Tبه
صورت معادله زیر دیده میشود:
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, n

()85

T  t ij  , i , j  1, 2,

 n 
D   D i n 1    t ij 
 j 1  n 1
 n 
R   R i 1n    t ij 
 i 1 1n

گام  :0تحليل نتايج
جمع  D+Rتأثیرگذاری میان معیارها را مشخص میکند ،درحالیکه  D-Rروابط علتی را
مشخص میکند .به عبارت دیگر D+R ،اهمیت معیارها را نشان میدهد .در صورت مثبت
بودن  ،D-Rمعیار موردنظر تأثیرگذار و در صورت منفی بودن  ،D-Rمعیار موردنظر
تأثیرپذیر است.

تکنيکهای روند تحليل سلسله مراتبی )AHP( 0و روند تحليل شبکهای)ANP( 6
دو تکنیک روند تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPو شبکهای ( )ANPبه ترتیب توسط ساعتی

3

( )8215و ( )8226ارائه گردید و هر دو تکنیک معیارهای موجود با استفاده از مقایسات
زوجی ارزیابی مینماید .در تکنیک  AHPمعیارها با توجه رابطه سلسله مراتبی یکطرفه در
سطوح تصمیمگیری ارزیابی میگردد ،حالآنکه تکنیک  ANPروابط درونی میان سطوح
تصمیمگیری و معیارها را در قالب متداولتر نشان میدهد .متد  ANPدارای دو قسم است:
قسمت اول سلسله مراتب یا شبکه در جهت کنترل اثرات متقابل است .قسمت دوم ،شبکه
اثرات میان خوشهها و عناصر است .بهعالوه ،به منظور رفع ابهامات مرتبط با داوری انسانی
از نظریه منطق فازی در هر دو تکنیک  AHPو  ANPاستفاده میگردد.
مطالعات گستردهای در حوزهی  AHPو  ANPصورت گرفته است که شامل ارزیابی

مدلهای خالقانه کسبوکار (ژائو و همکاران ،)2582 ،امنیت غذایی (چن 4و همکاران،

 ،)2582وبسایتهای تجاری (رکیک 5و همکاران ،)2586 ،انتخاب لجستیک شهری
1.Analytic Hirarchy Process
2.Analytic Network Process
3. Saaty
4. Chen
5. Rekik
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(تادیچ 1و همکاران )2582 ،و تصمیمات بازاریابی هتلهای خصوصی (لین 2و همکاران،
 )2552میگردد .متدهای  AHPفازی و  ANPفازی بهمنظور پیادهسازی دارای  2گام
مشترک میباشند:

گام اول :طراحی مقياس زبانی فازی و ارزيابی ابعاد:
بعد از استقرار گروهی از  pخبره ،الزم است تا میزان اهمیت نسبی هرکدام از معیارها را با
استفا ده از نظرات خبرگان جهت تحلیل مقایسات زوجی توسعه داد .در وهله اول ،جهت
ارزیابی ارتباط میان معیارها ،مقیاس مقایسه در قابل جدول  3طراحی میگردد .درجات
مختلف اهمیت در  2اصطالح زبانی ارائه میگردد .همچنین توابع معادل عضویت فازی در
شکل  8نشان داده میشود.
جدول  .3مقیاس مقایسه زوجی
مقیاس عددی

اصطالح کالمی

اعداد فازی

1

اهمیت یکسان

()1،1،1

2

بینابین

()1،2،1

3

نسبتاً مهمتر

()2،1،2

4

بینابین

()1،2،3

5

مهمتر

()2،3،4

6

بینابین

()3،4،5

7

بسیار مهمتر

()4،5،6

8

بینابین

()5،6،7

کامالً مهمتر

()7،7،7

9

3

لطفی زاده ()8226

1. Tadić
2. Lin
3. Zadeh

رضایی نور و همکاران | 011

شکل  .0توابع فازی عضویت برای مقادیر زبانی
1

0

9

8

6

7

5

2

3

4

1

لطفی زاده ()8226

در  AHPو ،ANPمقایسات زوجی عناصر هر سطر با توجه به اهمیت نسبی آنها در
مقابل معیارهای کنترلی آنها است .اعداد فازی مثلثاتی اهمیت نسبی هر جفت از عناصر و
ارجحیت تصمیمگیرنده در سلسلهمراتب یکسان را نشان میدهد .با پیادهسازی اعداد فازی
مثلثاتی ،ماتریس فازی  Aبهصورت زیر ایجاد میگردد:
a11 a12
a a
A   21 22


an 1 an 2

a1n 
a2n 


amn 

()88

aij   aijl , aijm , aiju 

گام  :6محاسبه وزنهای اهميت نسبی

بعد از تشکیل ماتریسهای مقایسات زوجی ،اولویتهای فازی مثلثاتی (  ) wkمرتبط به این
ماتریسها باید تخمین زده شود .متد حداقل-مربعی لگاریتمی جهت محاسبه وزنها

بهصورت زیر محاسبه میگردد:



1/ n

, s  l , m , u  ,

()82



1/ n

 i 1akjs
n

n

s
i 1 ij

a



 
n

w ks 

i 1

0    1, i  1, 2,..., n , j  1, 2,..., n
w k  w kl ,w km ,w ku  k  1, 2,..., n
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گام  :3بررسی سازگاری
نسبت سازگاری در هر ماتریس بهمنظور کنترل نتایج متدهای  AHPو  ANPمورد محاسبه
قرار میگیرد:
CI
RI

()83

CR 

 CIبهعنوان شاخص پایداری شناخته شده و بهصورت زیر برآورد میگردد:
max  n

()82

n 1

CI 

در فرمول باال  maxریشه پرون1یا حداکثر مقدار ویژه ماتریس  Aاست (فرمن.)8225 ،2
همانطور که در جدول  2آمده است RI ،شاخص تصادفی است ،و  nاندازه ماتریس است.
چنانچه  CRکوچکتر از  8باشد ،ماتریس موردنظر سازگار است و در غیر این صورت،
ماتریس ناسازگار بوده و باید مقادیر اصلی آن اصالح گردد.
جدول  .0شاخص تصادفی ثبات ()RI
2

1

2

6

0

2

3

2

8

اندازه ()n

8/20

8/25

8/30

8/20

8/88

5/12

5/02

5

5

RI

ساعتی ()8226

گام  .0فازیزدايی وزنهای به دست آمده از ماتريسهای فازی
در این گام ،فازیزدایی وزنها طبق معادله ی  2در متد دمتل فازی انجام گرفته و سپس
نرمالسازی میگردد.
متد  ANPفازی در دو گام دیگر ادامه مییابد:

گام  :۰ايجاد سوپرماتريس
 ANPجهت حل روابط درونی میان عناصر ساختار شبکهای از یک سوپرماتریس استفاده
مینماید .این سوپرماتریس از زیر ماتریسهای مختلف تشکیل شده است که هر کدام
شامل مجموعه روابط کمیسازی شده میان عناصر خوشههای یکسان یا متفاوت است.
1. Perron
2. Forman
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شکل  2نمای کلی از سلسلهمراتب سوپرماتریس ( )Wمیباشد که در آن بردار  W 21اثر
هدف بر ضرایب W 32 ،اثر معیارها بر زیرمعیارها W 43 ،اثر زیرمعیارها بر آلترناتیوها و I

ماتریس را نشان میدهند.
شکل  .6نمای سوپرماتریس برای  2سطر سلسله مراتبی

0
0 
0

I

0
0
 0هدف

0
W 21 0م ع يار
0
0 W 32زي رم ع يار

آل 0رت نات يو
0 W 43

W 

اویگان 1و همکاران ()2113

گام  :0ايجاد سوپرماتريس همگرايی (حدودی)
از آنجایی که این ماتریس باید متغیر باشد ،نرمالسازی ردیف صورت گرفته و
سوپرماتریس مورد نظر وزندار میگردد .سپس سوپرماتریس وزندار به منظور همگرایی
مقادیر به توان باالتر ارتقا مییابد .مقادیر همگرا شده ماتریس اولویتهای الزم یا زن نهایی
عناصر شبکه تصمیمگیری را در اختیار قرار میدهد.

مدل برنامه ريزی چندهدفه
توضيحات مدل:
مدل مسئله یک مدل برنامه ریزی مختلط چندهدفه است که بر اساس مقاالت صائن
( )2585و اخوان و همکاران ( )2581توسعه داده شده است و شامل دو هدف است.8:
بیشینهسازی امتیاز هر توانمندساز مهم مدیریت دانش و اتخاذ یک استراتژی مدیریت دانش
در هر بخش از زنجیره تامین . 2 .بررسی میزان نسبی جریان نشر دانش در میان افراد هر
بخش با توجه به اثربخشی توانمندسازهای مدیریت دانش و در نهایت ،انتخاب تعداد افراد
الزم از کل واحدهای زنجیره تامین برای بخش پروژههای تحقیق و توسعه زنجیره تامین.
فرضیات این مدل به شرح زیر است:
1. Uygun
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 . 8بودجه و دوره زمانی هر بخش از زنجیره تامین (نمایندگیهای فروش و کارخانه) به
صورت جداگانه بررسی میگردد.
 .2میزان خبرگی هر کدام از کارکنان هر بخش زنجیره با یکدیگر متفاوت است.
 .3توانایی و تمایل افراد در نشر و انتقال دانش متفاوت است.
 .2توانایی و انگیزه افراد در جذب دانش متفاوت است.
 . 0تعداد افراد منتخب از هر بخش زنجیره تامین برای بخش تحقیق و توسعه زنجیره
توسط شرکت معین میگردد.
 .6امتیاز مورد انتظار مدیریت دانش در هر کدام نمایندگیهای فروش و کارخانه با
توجه به چارچوب مدل تعالی  EFQMتوسط مدیرت شرکت تعیین میگردد.
 . 2امتیاز هر توانمندساز مدیریت دانش به عنوان نقطه شروع رشد امتیازی آن
توانمندساز تعیین میگردد.
 . 1زمان سپری شده برای امتیازدهی به توانمندسازهای مدیریت دانش ،به صورت
موازی و بر اساس سه قسم ((رهبری و استراتژی))(( ،کارکنان)) و ((منابع و مشارکتها و
فرآیندها)) محاسبه میگردد.

پارامترها و متغيرهای تصميم گيری:
توضيحات

مشخصهها
i

استراتژیهای مدیریت دانش

j

توانمندسازهای پیادهسازی مدیریت دانش در زنجیره تامین

f

تعداد مکانهای زیر مجموعه بخشهای مختلف زنجیره تامین شامل

m

کارخانه و نمایندگی فروش یا توزیع
تعداد افراد (تامینکننده ،تولیدکننده ،نماینده فروش یا توزیع) موجود
در هر بخش از زنجیره تامین

پارامترها

 mf
 mf

قابلیت جذب دانش فرد (تامینکننده ،تولید کننده و نماینده فروش) m

ام در مکان  fام
قابلیت انتقال دانش فرد (تامینکننده ،تولید کننده و نماینده فروش) m
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 mf
 mf
Emf

ام در مکان  fام
تمایل به انتقال دانش فرد (تامینکننده ،تولید کننده و نماینده فروش)
 mام در مکان  fام
انگیزه جذب دانش فرد (تامینکننده ،تولید کننده و نماینده فروش) m

ام در مکان  fام
سطح خبرگی اولیه فرد (تامینکننده ،تولید کننده و نماینده فروش) m

ام در مکان  fام
Wsij
We j

وزن جزئی استراتژی مدیریت دانش  iام به دست آمده در روش

 ANPفازی بر اساس توانمندساز مدیریت دانش  jام
وزن توانمندساز مدیریت دانش  jام به دست آمده توسط روش ANP

فازی
Wij

وزن کلی استراتژیهای مدیریت دانش  iام بر اساس توانمندساز

مدیریت دانش  jام
Wk j

Mf

وزن (میزان اهمیت) انتشار دانش مرتبط به توانمندساز مدیریت دانش j

ام به دست آمده توسط روش  AHPفازی
تعداد کل افراد منتخب از کل  fمکان از هر بخش زنجیره تامین شامل
نمایندگی فروش و کارخانه

Nf

تعداد افراد متخب از مکان fام

l jf
c jf

میزان امتیاز به دست آمده از توانمندساز مدیریت دانش jام در مکان fام
هزینه مورد نظر برای رشد هر واحد امتیاز توانمندساز مدیریت دانش j

ام در مکان fام
t jf

زمان مورد نظر برای رشد هر واحد امتیاز توانمندساز مدیریت دانش j

ام در مکان fام

Bf

بودجه ی مورد نظر برای مکان fام

Tf
Pf

دورهی زمانی مورد نظر برای برای مکان fام
اختالف میان نقطهی تعیین شده توسط تصمیمگیرندگان و نقطهی به
دست آمده هر توانمندساز در مکان fام
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متغيرهای تصميمگيری

xif

 1اگر استراتژی مدیریت دانش iام در مکان fام انتخاب گردد؛  1در غیر
این صورت

xpmf

 1اگر فرد mام از مکان fام انتخاب گردد؛  1در غیر این صورت

y jf

میزان رشد امتیاز توانمندساز مدیریت دانش jام در مکان fام

ارزيابی متغيرهای مبهم
در این مدل ،پارا مترهای مرتبط با جریان نشر دانش میان کارکنان اصلی زنجیره و عملکرد
توانمندساز (فاکتور)های پیادهسازی مدیریت دانش در زنجیره تامین ،به صورت متعیرهای
مبهم است و به منظور تعیین مقدار این متغیرها ،از چارچوبها و مقیاس ارائه شده در
پژوهشهای پیشین استفاده میگردد .تسی 1و همکاران ( )2552توانایی و انگیزه کارکنان
کاندید در تیم پروژه جهت جذب دانش را با استفاده از پرسشنامه ارزیابی نمودند .همچنین

رادایلی 2و همکاران ( )2582توانایی و عالقهمندی کارکنان جهت نشر و انتقال دانش با

استفاده از مقیاسهای توسعه داده ارزیابی نمودند .در پژوهش اخوان و همکاران (،)2586
معیارهای مرتبط با نشر و جذب دانش با استفاده از طیف لیکرت و اعداد فازی مثلثاتی
مورد ارزیابی قرار گرفت.
در این پژوهش ،به منظور ارزیابی توانمندسازهای پیادهسازی مدیریت دانش در هر
بخش زنجیره تامین مانند نمایندگیهای فروش و توزیع و کارخانه و تعیین امتیاز برای هر
کدام پرسشنامه ای بر مبنای پژوهش ابزار ارزیابی مدیریت دانش )8222( 3طراحی شده
است .هر دو متغیر وابسته به توانمندسازهای مدیریت دانش و معیارهای نشر و انتقال دانش
با استفاده از مقیاس طیف لیکرت  0درجهای مورد ارزیابی قرار میگیرد و اعداد فازی
جهت ارزیابی آیتمهای پرسشنامه استفاده میگردد که در جدول  0آمده است.

1. Tsai
2 .Radaelli
3. Knowledge Management Assessment Tool
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جدول  .۰مقیاس ارزیابی توانمندسازهای مدیریت دانش و متغیرهای نشر دانش
سطح خبرگی افراد و مورد نیاز هر سازمان

) ( Rmf , Emf

متغیرهای نشر دانش )  ( mf , mf , mf , mfو سطح

امتیازی توانمندسازهای مدیریت دانش ) (l jf

()8،8،2

مبتدی

(5/20و5و)5

بسیار مخالف

()8،2،3

کارآموز

(5/0و5/20و)5

مخالف

()2،3،2

شایسته

(5/20و5/0و)5/20

بدون نظر

()3،2،0

حرفهای

(8و5/20و)5/0

موافق

()2،0،0

خبره

(8و8و)5/20

بسیار موافق

توابع هدف مدل
تابع هدف (:)0
()82

Max Z1   xif Wij . y jf
i

f

j

هدف از این تابع ایجاد بیشینهسازی میزان امتیازدهی به توانمندسازهای مدیریت دانش بر
مبنای معیارهای توانمندساز  EFQMو انتخاب استراتژی مدیریت دانش در هر بخش از
زنجیره تأمین است .وزن کلی هر توانمندساز درواقع نمایانگر میزان اهمیت هرکدام از
استراتژیهای مدیریت دانش در هر توانمندساز است که محاسبه آن بر اساس فرمول زیر
است:
()80

W s ij W
. ej
.W e j

ij

W s
j

W ij 

i

در این تابع هدف ،امتیازدهی هرکدام از توانمندسازهای مدیریت دانش در کارخانه و
نمایندگی فروش در هر استان بهصورت جداگانه انجام میگردد .همچنین نحوه انتخاب
استراتژی های مدیریت دانش در کارخانه و نمایندگی فروش در هر استان بر این اساس
است که درصورتیکه مجموع امتیازات توانمندسازهای پراهمیت برای یک استراتژی
نسبت به مجموع امتیازات توانمندسازهای پراهمیت برای استراتژیها دیگر بیشتر باشد ،آن
استراتژی برای انتخاب ارجحیت دارد.
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تابع هدف (:)6

Max Z 2  Wk j .  l jf  y jf /100 .E mf .( mf . mf   mf . mf ).xp mf
m

f

j

()86
تابع هدف دوم حداکثر جریان انتشار دانش را در میان اعضای تیم تحقیق و توسعه زنجیره
تأمین ،مانند تأمینکننده ،تولیدکننده و عوامل فروش ،به حداکثر میرساند .همچنین در این
تابع هدف ،افراد با توجه به ویژگیهای مهم مانند قابلیت انتقال دانش و جذب دانش،
تمایل انتقال دانش ،انگیزه جذب دانش ،سطح تخصص و با مالحظه میزان تأثیرگذاری
امتیاز هر توانمندساز مدیریت دانش ارزیابی و بهعنوان اعضای تیم تحقیق و توسعه زنجیره
تأمین انتخاب شدهاند.

محدوديتهای مدل:
محدوديت (:)0
محدودیت بودجه و میزان هزینههای صرف شده به ازای هر واحد رشد امتیاز توانمندسازها
y jf  B f

f

()82

jf

c
j

با توجه به بودجه تعیینشده در هر مکان از زنجیره میباشد.

محدوديت (:)6
f

()81

y jf  T f

jf

t
j

محدودیت دوره زمانی و زمان سپریشده به ازای هر واحد رشد امتیاز توانمندسازها با
توجه به دوره زمانی تعیینشده در هر مکان از زنجیره میباشد.

محدوديت (:)3
()82

f

y jf  Pf

ij

 5.We
j

i

این محدودیت بر اساس اختالف میان امتیاز کل مورد انتظار مدیریت دانش بر اساس نظر
مدیران و خبرگان شرکت و امتیاز کل فعلی مدیریت دانش در هر مکان از زنجیره تأمین
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میباشد که بر اساس ساختار امتیازی مدل تعالی  EFQMاست .امتیاز کلی  EFQMبرابر با
 8555است و به دلیل آنکه فقط معیارهای توانمندساز مورد بررسی قرار میگیرد ،این
امتیاز از  055در نظر گرفته میشود .روش این محدودیت بدینصورت است که مجموع
امتیازات کسبشده توسط هر توانمندساز با توجه به وزن آنها (بر اساس امتیاز  )055و
اختالف میان نقطه فعلی و مورد انتظار محاسبه میگردند.

محدوديت (:)0

j , f

()25

y jf  100  l jf

این محدودیت تعیینکننده کران باالی رشد امتیاز هر توانمندساز است.

محدوديت (:)۰
1

f

()28

if

x
i

این محدودیت نشان میدهد که هر بخش از زنجیره تأمین فقط میتواند یک استراتژی
مدیریت دانش انتخاب نماید.

محدوديت (:)0
Nf

f

()22

mf

 xp
m

این محدودیت نمایانگر حداکثر تعداد افرادی است که شرکت میتواند از هر کارخانه یا
نمایندگی فروش هر استان برای واحد تحقیق و توسعه انتخاب نماید.

محدوديت (:)۷

 M f

()23

f

mf

 xp
f

m

این محدودیت نمایانگر تعداد کل افرادی است که شرکت میتواند از کل کارخانهجات یا
نمایندگیهای فروش برای واحد تحقیق و توسعه انتخاب نماید.

محدوديت (:)۰
()22

m , f

 R f  .xp mf  0

 E mf
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این محدودیت نمایانگر آن است که افرادی که برای واحد تحقیق و توسعه زنجیره تأمین
شرکت انتخاب میگردند باید سطح دانش آنها از حداقل سطح دانش مورد انتظار شرکت
باالتر باشد.

محدوديت (:)9
()20

xif , xpmf   0,1 i, f
y jf  0 j, f

این محدودیت نشان میدهد که  xifو  xp mfیک متغیر صفر و یک ،و  y jfیک متغیر
پیوسته غیر منفی است.

رويکرد حل مدل
با توجه به اینکه مدل مسئله یک مدل برنامهریزی چندهدفه است ،بهمنظور حل این مدل
باید از روشهایی استفاده نمود که مدل برنامهریزی چندهدفه را به مدل برنامهریزی تک-
2

هدفه تبدیل نماید .یکی از این روشها ،روش مجموع وزنی است که کولت 1و سیاری
( )2583در کتاب خود آن را مورد بررسی قرار دادند .این متد در حقیقت یک رویکرد

ساده برای مسئله بهینهسازی چندهدفه میباشد .هدف این متد تبدیل مسئله فعلی به مسئله بهینه-
سازی تک هدفه است .در این متد برای هر تابع هدف بنا بر اهمیت آنها وزن معینی تخصیص
مییابد سپس توابع موزون در قالب یک تابع هدف با یکدیگر جمع زده میشوند.

پيادهسازی مدل ترکيبی
مطالعه موردی
شرکت موردمطالعه ،یک شرکت بزرگ تولید آبمیوه در ایران است .این شرکت بیش از
 805کارمند اعم از تولیدکننده ،تأمینکننده و فروشنده را شامل گردیده و سهم بازار
مناسبی را برای مشتریان خارجی دارا میباشد .این شرکت دارای یک کارخانه و 1
نمایندگی مهم در استانهای تهران ،خراسان رضوی ،همدان ،آذربایجان غربی و شرقی،
1. Collette
2. Siarry
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خوزستان و فارس که هرکدام از آنها استانهای مجاور خود را پوشش میدهند .مدیران
این شرکت تمایل دارند تا وضعیت مدیریت دانش بخشهای مهم زنجیره تأمین خود یعنی
نمایندگی های فروش هر استان و کارخانه را در راستای دستیابی به سطح تعالی را ارتقا
بخشیده و با بررسی میزان جریان دانش در میان تولیدکنندگان اصلی ،تأمینکنندگان مواد
اولیه در کارخانه و نمایندگان استان در شرایط فعلی و آینده (بعد از بهبود یکساله) افراد با
دانش مناسب را در تیم تحقیق و توسعه انتخاب مینمایند.

تجزيهوتحليل اطالعات مطالعه موردی
فاز  :0شناسايی استراتژیها و توانمندسازهای مديريت دانش در زنجيره تأمين
در این فاز یک گروه  85نفره از خبرگان شرکت شامل مدیران ارشد زنجیره ،مدیران
فروش و مدیران کسبوکار تشکیل میگردد .در این پژوهش  22توانمندساز پیادهسازی
مدیریت دانش در زنجیره تأمین در مرور ادبیات یافت گردیده و بر اساس معیارهای
توانمندساز  EFQMتقسیمبندی میگردد .همچنین با بررسی استراتژیهای مدیریت دانش

در مرور ادبیات ،استراتژیهای چوی و لی ( )2553به عنوان استراتژیهای مؤثر در پیاده-
سازی مدیریت دانش در زنجیره تأمین مالحظه میگردد.

فاز  :6ارزيابی توانمندسازهای مديريت دانش و ميزان نشر دانش در زنجيره
تأمين
این فاز به دو قسمت تقسیم میگردد:

الف) ارزيابی ميزان اهميت استراتژیهای مديريت دانش و توانمندسازهای
مديريت دانش در زنجيره تأمين با استفاده از روش  DEMATEL-ANPفازی
در این قسمت ابتدا روابط و میزان تأثیر میان معیارهای توانمندساز  EFQMتوسط روش
دیمتل فازی به دست می آید که این روابط با استفاده از مقیاس زبانی و اعداد فازی موجود
در جدول  2محاسبه میگردد .نظرات ارائه شده در جدول  0میانگین نظرات خبرگان در
رابطه با ارزیابی روابط میان معیارهای توانمندساز را نشان میدهد .پس از اجرای تمامی
گامهای روش دیمتل فازی ،ماتریس روابط کلی فازیزدایی شده به همراه مقادیر  D+Rو
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 D–Rهر معیار در جدول  6نمایش داده میشود .همچنین درصورتیکه مقادیر در این
جدول از مقدار آستانه  5،8بیشتر باشد ،بدان معنا است که معیار ستون دارای رابطه و تأثیر
مستقیم بر معیار ردیف دارد .روابط مستقیم میان معیارهای توانمندساز  EFQMدر شکل 3
قرار داده شده است.
جدول  .0ماتریس روابط درونی معیارها بهصورت اعداد فازی
معیار 3

معیار 1

معیار 2

معیار 1

معیار 2

)(1/46, 1/71, 1/71) (1/12, 1/33,1/55 ) (1/35, 1/61, 1/71) (1/31, 1/51, 1/71
)(1/23, 1/46, 1/71) (1/44, 1/67, 1/71) (1/14, 1/37, 1/62
)(1/35,1/61, 1/71) (1/12, 1/33, 1/55
)(1/21, 1/44, 1/62
)(1, 1, 1

)(1, 1, 1

)(1, 1, 1

)(1, 1, 1

)(1, 1, 1

معیار 1

) (1،3,1/61 , 1/71معیار 2

) (1/46, 1/71, 1/71) (1/42, 1/64, 1/71معیار 1

) (1/32, 1/53, 1/71) (1/32, 1/53, 1/71) (1/12, 1/35, 1/55معیار 2

) (1/42, 1/64, 1/71) (1/32, 1/53, 1/71) (1/21, 1/44, 1/62) (1/3, 1/51,1/67معیار 3

جدول  .۷ماتریس روابط کلی فازیزدایی شده

D-R

D+R

D

-5/52

معیار 0

معیار 2

معیار 3

معیار 2

معیار 8

-5/52

8/53

5/22

8/53

5/22

31..
5/52

31.0

5/52

31.0

31.0

معیار 2

5/51

31.0

31.0

-5/56

5/23

5/08

5/52

31..
5/53

31.0
5/52

5/52

معیار 8
معیار 3

5/22

5/26

5/56

5/23

5/05

31..
5/53

5/52

31.0

31.0

معیار 2

5/22

31.0
5/52
31.0
5/03

مقادیر بزرگتر از مقدار آستانه بهصورت پررنگ نشان داده میشود.

31.3
5/23

31.0
5/03

معیار 0

31.0
5/02

R

5/85

آستانه
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شکل

 .3روابط میان معیارهای توانمندساز EFQM

پس از محاسبات دیمتل فازی ،روش  ANPفازی پیادهسازی میگردد .در مرحله اول ،سوپر
ماتریس به چهار ترتیب هدف ،معیارهای توانمندساز  ،EFQMزیرمعیارهای توانمندساز
مدیریت دانش و استراتژیهای مدیریت دانش تشکیل میگردد .در مرحله دوم ،وزنهای
محلی مرتبط به مقایسات زوجی میان معیارها و زیر معیارها با توجه به اصالحات زبانی
اهمیت نسبی در جدول  3توسط خبرگان شرکت به دست میآید .همچنین وزنهای محلی
میان توانمندسازهای مدیریت دانش بر اساس روابط درونی تعیین شده میان معیارهای
توانمندساز  EFQMتوسط روش دیمتل فازی به دست میآید .بهعنوانمثال در جدول 1
مقایسات زوجی میان زیرمعیارهای ( 08زیرمعیار  8مربوط به معیار  02 ،)0و  03بر اساس
زیرمعیار  88انجام میگردد.
جدول  .۰ماتریس وزن محلی زیر معیارهای  31و  31بر اساس زیر معیار C11

CR

Wi

C53

C52

C51

5/55582

5/21

)(8/82, 8/30, 8/65

)(8/88, 8/32, 8/01

)(8, 8, 8

5/36
5/36

)(8, 8, 8
)(8, 8, 8

)(8, 8, 8
)(8, 8, 8

C51

)C52 (2/23, 2/12, 3/20
)C53 (2/23, 2/12, 3/20

پس از به دست آمدن وزنهای محلی ،سوپرماتریس غیرموزون ایجاد میگردد .سپس
روند نرمالیزه کردن با تغییر ستونها بهگونهای اجرا میگردد که مجموع هر ردیف برابر 8
گردد که به این ماتریس ،ماتریس موزون میگویند .همچنین توان ماتریس موزون
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تااندازهای میرسد که وزنهای آلترناتیوها ثابت میگردند .نتایج بهدستآمده از روش
 ANPفازی در جدول  2آمده است.

ب) ارزيابی ميزان اهميت توانمندسازهای مديريت دانش در زنجيره تأمين در
حوزه نشر و انتقال دانش با استفاده از روش  AHPفازی
در این قسمت ،میزان اهمیت هرکدام از توانمندسازهای مدیریت دانش درزمینه نشر دانش
توسط روش  AHPفازی بررسی میگردد .در این روش نیز همانند روش  ANPفازی
مقایسات زوجی میان معیارها و زیرمعیارها انجام میگردد با این تفاوت که این مقایسات
بهصورت سلسلهمراتبی انجام میگردد .نتایج بهدستآمده از این روش در جدول  2آمده
است.
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جدول  .9نتایج مرتبط با استراتژیها و توانمندسازهای مدیریت دانش در زنجیره تأمین
وزن مربوط وزن استراتژیهای مديريت
به نشر دانش دانش نسبت به توانمندساز
( ()Wsij
W
انسان  kسيستم
محور  jمحور
)

وزن نهايی

توسعه اخالق و فرهنگ

1/1131

1/12

1/12134 1/17216 1/34324

1/1162

1/126

1/44156 1/16611 1/22611

مشخص کردن نقشها
و مسئولیتها ()E3

1/1137

1/126

1/51133 1/16134 1/21267

اعتمادسازی()E4

1/1261

1/164

1/22517 1/12733 1/42114

1/1356

1/11

1/22112 1/41715 1/11541

هم راستایی
استراتژیک()E6

1/1333

1/154

1/36251 1/16466 1/12621

برنامه توسعه تامین
کننده()E7

1/1225

1/164

1/22613 1/12421 1/42322

1/1132

1/112

1/27121 1/14151 1/32715

1/1141

1/14

1/15162 1/26117 1/42611

1/1142

1/132

1/24312 1/11122 1/42152

()E1

پشتیبانی مدیریت ارشد
()E2

توانمندسازهای پياده سازی مديريت دانش در زنجيره تامين ()Ej

پويا

ارزیابی دقیق محیط
سازمانی()E5

وجود ظرفیت توسعه
دانش()E8

کسب دانش از کار
روزمره()E9
مشارکت

کارکنان()E10
مدیریت و انگیزش
منابع انسانی و
پرسنل()E11

تربیت و آموزش
کارکنان()E12

1/1151

1/114

1/14111 1/17171 1/22255

1/1117

1/122

1/11613 1/17641 1/36112
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امنیت دادهها و
اطالعات()E13

1/1142

1/116

1/23271 1/42474 1/11111

بهره برداری از پایگاه
دادهها()E14

1/1216

1/124

1/22772 1/42141 1/11623

1/1166

1/112

1/25721 1/41255 1/11557

1/1121

1/112

1/42612 1/17472 1/23312

1/1211

1/112

1/44735 1/14315 1/24314

1/1142

1/11

1/11372 1/41242 1/24121

حذف دانشهای
تکراری()E15

ادغام جریان دانش و
اطالعات()E16

بررسی اثربخشی
مالی()E17

ذخیره سازی دانش
وظیفه ای()E18

همکاری از طریق
1/1211

1/112

1/12632 1/37341 1/15366

شبکههای رایانه
ای()E19

طوفان فکری()E20

1/1126

1/11

1/23136 1/11231 1/41472

بهره گیری دانش جدید
از منابع خارجی()E21

1/1144

1/116

1/12125 1/11766 1/34663

استفاده از دانش
مشتری()E22

1/1237

1/132

1/22531 1/17313 1/43522

ارائه تعریف صحیح از
محصول()E23

1/1111

1/116

1/23422 1/42123 1/11131

1/1261

1/11

1/22221 1/41211 1/12152

بهبود روشهای
عملیاتی()E24

استراتژیهای

انسان محور

1/1477

-

-

-

-

سیستم محور

1/2615

-

-

-

-

دانش

پویا

1/1271

-

-

-

-

مديريت
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فاز  :3جمعآوری اطالعات و ايجاد دو پرسشنامه برای برآورد امتياز فعلی هر
توانمندساز مديريت دانش و ميزان نشر دانش افراد در هر بخش زنجيره تأمين
در این قسمت ،دو پرسشنامه موردبررسی قرار میگیرد .پرسشنامه اول که در مورد سطح

دانش افراد ازجمله نمایندگان فروش در نمایندگیهای فروش استانهای مذکور ،تأمین-

کنندگان و تولیدکنندگان کارخانه شرکت در راستای نشر دانش میباشد ،با استفاده از
مقیاس فازی در جدول مورد بررسی قرار میگیرد .بهعنوان نمونه نتایج پرسشنامه استان
تهران در جدول  85قرار داده شده است .همچنین حداقل سطح خبرگی هر فرد (  ) R mfدر
تمامی نمایندگیها استان و کارخانه به یک مقدار یکسان توسط شرکت تعیین گردیده
است که مقدار آن در جدول آمده است .همچنین ذکر این نکته الزم است که مدیریت
شرکت تصمیم دارد تا از میان کل نمایندگان فروش استان  2نفر افراد ذیصالح را برای
واحد تحقیق و توسعه زنجیره تأمین انتخاب نمایند که از هر استان حداکثر  2نماینده
انتخاب میشوند .بهعالوه ،از میان تأمینکنندگان و تولیدکنندگان به ترتیب  3و  2نفر برای
واحد تحقیق و توسعه انتخاب میگردند.
جدول  .06مقادیر متغیرهای نشر دانش برای هر فرد در مکانهای مختلف زنجیره تأمین
مکان

استان

8

5/26

5/26

5/26

5/26

3/862

2

5/26

5/26

5/26

5/26

3/862

3

5/08

5/08

5/26

5/08

3/862

2

5/26

5/26

5/26

5/26

3/862

0

5/26

5/08

5/26

5/08

3/862

6

5/22

5/26

5/22

5/22

2/862

2

5/26

5/26

5/26

5/26

2/862

افراد

نمایندگی
فروش

 mf

 mf

 mf

 mf

Ex mf

تهران

نماینده
فروش

R mf

3/862

در پرسشنامه دوم نیز ،سطح امتیازی توانمندسازهای مدیریت دانش در هر نمایندگی فروش
استان و کارخانهی شرکت با استفاده از مقیاس فازی مورد بررسی قرار گرفته است که
مقادیر آن در جدول  88وارد شده است .همچنین بر اساس مطالعه موردی صورت گرفته
در شرکت مقادیر دیگر پارامترهای مدل برنامهریزی در جدولهای  82و  83بر اساس
مطالعه مورد صورت گرفته در شرکت وارد شده است.
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جدول  .00سطح امتیازی توانمندسازهای مدیریت دانش در بخشهای مختلف زنجیره تأمین
خراسان

مکان

تهران

توانمندساز 1

1/311

1/311

توانمندساز 2

1/413

1/413

توانمندساز 1

1/311

1/311

1/413

توانمندساز 2

1/226

1/311

1/311

1/453

توانمندساز 3

1/311

1/413

1/413

1/413

1/42

توانمندساز 4

1/163

1/226

1/413

1/351

1/31

1/42

توانمندساز 5

-

-

-

-

-

-

-

توانمندساز 6

1/351

1/241

1/413

1/413

1/42

1/31

1/34

1/31

توانمندساز 7

1/413

1/311

1/311

1/351

1/31

1/42

1/37

1/23

1/372

توانمندساز 1/413 11

1/226

1/413

1/413

1/42

1/31

1/41

1/42

1/411

توانمندساز 1/311 11

1/311

1/413

1/351

1/42

1/42

1/16

1/42

1/153

توانمندساز 1/413 12

1/226

1/413

1/351

1/17

1/31

1/16

1/35

1/153

توانمندساز 1/413 11

1/413

1/311

1/413

1/42

1/45

1/26

1/31

1/253

توانمندساز 1/413 12

1/226

1/413

1/351

1/51

1/31

1/21

1/45

1/223

توانمندساز 1/311 13

1/351

1/226

1/413

1/42

1/42

1/26

1/31

1/253

توانمندساز 1/311 14

1/351

1/413

1/412

1/51

1/51

1/31

1/42

1/323

توانمندساز 1/413 15

1/241

1/413

1/453

1/23

1/42

1/41

1/42

1/411

توانمندساز 1/163 16

1/351

1/226

1/432

1/51

1/45

1/26

1/31

1/253

توانمندساز 1/311 17

1/413

1/226

1/351

1/35

1/31

1/31

1/31

1/311

توانمندساز 1/163 21

1/413

1/226

1/331

1/35

1/45

1/11

1/23

1/123

توانمندساز 1/163 21

1/226

1/241

1/311

1/23

1/31

1/27

1/12

1/271

توانمندساز 1/413 22

1/351

1/226

1/412

1/42

1/45

1/26

1/23

1/253

-

-

-

-

-

-

-

1/341

1/413

1/413

1/351

1/35

1/35

1/24

1/45

1/241

توانمندساز 21

-

توانمندساز 1/413 22

رضوی

خوزستان

گیالن

فارس

همدان

آذربایجان آذربایجان

کارخانه

غربی

شرقی

1/413

1/453

1/42

1/45

1/24

1/35

1/241

1/311

1/413

1/23

1/31

1/31

1/42

1/311

1/351

1/42

1/45

1/21

1/23

1/223

1/12

1/42

1/24

1/35

1/241

1/33

1/21

1/42

1/211

1/24

1/43

1/241

-

1/341
1/341
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جدول  .06هزینه و زمان صرف شده برای هر امتیاز توانمندساز مدیریت دانش
توانمندسازها
هزینه (تومان)

2

8

3

855555 055555 355555

زمان (روز)

35

80

2

0

6

2

1

33555

205555

055555

8555555

85555

80

1

1

35

3

35

توانمندسازها

2

85

88

82

83

82

80

86

هزینه (تومان)

85555

25555

25555

85555

8555555

255555

62055

62055

زمان (روز)

3

2

3

25

35

0

0

3

توانمندسازها

82

81

82

25

28

22

23

22

هزینه (تومان)

355555

62055

62055

855555

005555

355555

25555

2555555

زمان (روز)

80

0

0

2

2

80

82

83

جدول  .03مقادیر بودجه ،دوره زمانی و اختالف میان امتیاز فعلی و تعیین شده مدیریت دانش در
بخشهای مختلف زنجیره تأمین
مکان

تهران

خراسان
رضوی

خوزستان

گیالن

فارس

همدان

آذربایجان آذربایجان
غربی

شرقی

کارخانه

بودجه
(8555555

655

255

255

255

255

255

255

255

255

تومان)
دوره زمانی
(روز)

225

225

225

225

225

225

225

225

225

امتیاز فعلی
مدیریت

320

323

336

360

325

365

383

333

260

دانش
امتیاز تعیین
شده مدیریت

255

315

285

225

255

285

315

255

305

دانش
اختالف امتیاز
فعلی و تعیین
شده

20

02

20

00

65

05

61

61
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با توجه به بررسیهای صورت گرفته ،استراتژی شرکت در راستای انتخاب افراد در واحد
تحقیق و توسعه زنجیره تأمین بر آن است که از کل نمایندگیهای استان  1نفر نماینده
فروش از کل  1استان مهم انتخاب گردند که حداکثر از هر استان  2نفر انتخاب شوند و در
کارخانه نیز 2 ،نفر تولیدکننده و  3نفر تأمینکننده مواد اولیه انتخاب شوند .این انتخابات بر
اساس پارامترهای دانش افراد انجام میگیرد.

فاز  :0ايجاد مدل برنامهريزی چندهدفه مختلط
بعد از جمعآوری و تجزیهوتحلیل اطالعات ،این اطالعات در قالب یک مدل برنامهریزی
چندهدفه مختلط قرار داده میشود که این مدل با استفاده از روش جمع موزون توابع و در
نرمافزار  GAMSبهمنظور یافتن جواب بهینه پیادهسازی میگردد.

بحث و نتايج
پس از پیادهسازی مدل ،نتایج مختلف ارائه میگردد .نتایج مرتبط با انتخاب استراتژی
مدیریت دانش ،انتخاب افراد ذیصالح در بخش تحقیق و توسعه و امتیازبندی
توانمندسازهای مهم مدیریت دانش در هر بخش از زنجیره تأمین ارائه میگردد.
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جدول  .00نتایج متغیرهای مسئله ریاضی
تهران

متغیر

خراسان
رضوی

توانمندساز - 2
توانمندساز 38/66 36/82 0
توانمندساز 28/63 1

-

خوزستان گیالن فارس همدان

آذربایجان آذربایجان

کارخانه

غربی

شرقی

 82/20 82/2082/20
38/01
- 32/65
1/21
-

38/01

36/82

-

22/55

-

25/15

25/23

6/22

-

-

-

1/15

-

-

-

8/23

-

22/55

-

20/83

22/55

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2/22

5

5

5

8

8
5

-

توانمندساز 2

-

-

22/55

-

36/55 22/55

توانمندساز 85

-

-

22/22

-

-

36/05

28/80 83/88
25/23
-

امتیاز
توانمندساز - 88
توانمندسازهای
توانمندساز 28/35 3/22 80
مدیریت دانش
توانمندساز 02/06 81

-

توانمندساز 82

-

36/05

-

2/21

توانمندساز 25

-

-

توانمندساز 22

-

-

88/51

-

توانمندساز 22

-

-

-

-

-

انسان محور

5

5

8

5

8

8

سیستم محور

8

8

5

8

5

5

8

پویا

5

5

5

5

5

5

5

5

6

1

 2و2

-

-

-

2

-

تولیدکننده

-

-

-

-

-

-

-

-

 8و2

تامین کننده

-

-

-

-

-

-

-

-

81/12

استراتژیهای
مدیریت دانش

نماینده فروش  0و6
افراد منتخب

-

82/22 81/88

Z1

20/2262

Z2

22/56050

ZT

33/2202

8و 2و
2

بر اساس نتایج فوق ،این نکته حاصل میگردد که توانمندسازهای ،88 ،80 ،1 ،82 ،2 ،0
 25 ،2 ،22 ،81و  22به ترتیب دارای بیشترین اهمیت در راستای توسعه مدیریت دانش در
زنجیره تامین شرکت میباشند .همچنین برای درک بهتر از این موضوع که تغییرات
توانمندسازهای مدیریت دانش میتواند در حوزه انتخاب افراد ذیصالح در واحد تحقیق-
وتوسعه زنجیره تأمین اثر داشته باشد ،مقایسهای در قالب جدول زیر صورت گرفته است:
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جدول  .0۰مقایسه بین انتخاب نمایندگان در شرایط فعلی و آینده
شرایط
مدیریت
نماینده

دانش

فروش

امسال
سال
آینده

آذربایجان

آذربایجان

غربی

شرقی

6

6

1

 2و2

-

3

-

2

 0و6

6

1

 2و2

-

-

-

2

تهران

خراسان
رضوی

خوزستان

گیالن

فارس

همدان

بر اساس این مقایسه و با فرض ارتقای مدیریت دانش به سطح مورد انتظار در طی یک
سال ،شرکت باید به منظور انتخاب افراد در سال آینده نماینده  0از استان تهران را
جایگزین نماینده  3از استان همدان نماید.

نتيجهگيری
در این پژوهش ،مدل ترکیبی از روشهای تصمیمگیری چندشاخصه ( )MADMو مسئله
برنامهریزی چندهدفه مختلط جهت بهینهسازی مدیریت دانش و میزان نشر دانش در زنجیره
تأمین ارائه می گردد .ابتدا توانمندسازهای مدیریت دانش بر اساس معیارهای توانمندساز
 EFQMدسته بندی می گردد و سپس ،به منظور برآورد دقیق وزن (اهمیت) هر توانمندساز
مدیریت دانش با استفاده از روش  ANPفازی ،روابط علت – معلولی میان معیارهای
توانمندساز  EFQMبا استفاده از روش دیمتل فازی ارزیابی میگردد .نتایج این ارزیابی
نشان میدهد که توانمندسازهایی همچون پشتیبانی مدیریت ارشد ،تعیین مسئولیت اعضای
زنجیره تأمین ،اعتمادسازی ،ارزیابی محیطی ،برنامه توسعه تأمینکنندگان و استفاده از
دانش مشتری دارای بیشترین اهمیت نسبت به دیگر توانمندسازها در زمینه توسعه مدیریت
دانش و بهبود سطح کیفی زنجیره تأمین میباشند .همچنین طبق این نتایج ،استراتژیهای
انسانمحور ،پویا و سیستممحور به ترتیب دارای اولویت در راستای توسعه مدیریت دانش
در زنجیره تأ مین هستند .به منظور برآورد میزان اهمیت هر توانمندساز مدیریت دانش در
تسهیم دانش میان افراد زنجیره از روش  AHPاستفاده میگردد .طبق این نتایج ارزیابی
دقیق محیط سازمانی ،وجود ظرفیت توسعه دانش ،برنامه توسعه تأمینکننده ،اعتمادسازی و
مشارکت کارکنان دارای اهمیت باال در زمینه نشر و انتقال دانش دارند.
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به منظور تکمیل مسئله برنامهریزی چندهدفه ،متغیرهای نشر دانش تأمینکنندگان،
تولیدکنندگان و نمایندگان فروش و توزیع ،و سطح امتیازی توانمندسازهای مدیریت دانش
در کارخانه و نمایندگی فروش هر استان توسط پرسشنامه مورد ارزشیابی قرار میگیرند .نتایج
حاصل از مسئله ریاضی نشان میدهد که به منظور بهینهسازی مدیریت دانش در زنجیره تأمین
باید بر توانمندسازهای مهمی همچون وجود ظرفیت توسعه دانش ،ارزیابی دقیق محیط
سازمانی ،همکاری از طریق شبکههای رایانهای و استفاده از دانش مشتری تمرکز نموده و آنها
را توسعه دهند .به عالوه ،نمایندگیهای فروش استانهای خوزستان ،همدان و فارس استراتژی
انسان محور و نمایندگی فروش دیگر استانها و کارخانه باید استراتژی سیستممحور را باید
جهت توسعه توانمندسازهای مورد نظر اعمال نمایند .همچنین بررسی این نتایج نشان میدهد
که توسعه توانمندساز مدیریت دانش در زمینه نشر دانش و انتخاب اعضای تیم واحد تحقیق و
توسعه زنجیره تأمین میتواند تاثیرگذار باشد ،به طوری که با ارتقای مدیریت دانش به سطح
مورد انتظار مدیریت در سال آینده نماینده فروش شماره  0از استان تهران به جای نماینده
فروش شماره  3از استان همدان در سال فعلی انتخاب میگردد.
در این پژوهش ،از چارچوب استراتژیک چوی و لی ( )2553برای انتخاب استراتژیهای
مدیریت دانش استفاده گردیده است .در پژوهشهای بعدی میتوان از استراتژی زک ()8222
جهت ارزیابی دانش هر بخش از زنجیره تامین نسبت به دیگر رقبا و اتخاذ استراتژی مناسب
جهت کسب مزیت رقابتی استفاده نمود .همچنین یکی از موارد مهم در اتخاذ استراتژی
مدیریت دانش بررسی شرایط بیرونی و درونی آن شرکت است .بنابراین ،برای ارزیابی هر چه
بهتر استراتژیهای مدیرت دانش میتوان از چارچوب متداول استراتژیک مانند SWOT
استفاده میگردد .از طرف دیگر ،توانمندسازهای مدیریت دانش بر اساس چارچوب مدل تعالی
 EFQMمورد دسته بندی و ارزیابی قرار گرفته است .یکی از اقدامات آینده ارزیابی مدیریت
دانش بر اساس چارچوب تلفیق مدل تعالی  EFQMو کارت امتیازی متوازن ( )BSCاست که
در بررسی هر چه بهتر توانمندسازها و استراتژیهای مدیریت دانش به ما کمک مینماید.
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